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I. KIINDULÁSI ADATOK

1. ELÕZMÉNYEK 

1.1. A rendezési terv céljai
Veszprémvarsány és Sikátor községek önkormányzata 2003-ben bízta meg a gyõri székhelyû Tér-Háló Kft.-t a település 
teljes közigazgatási területére vonatkozó, az 1997. évi LXXVIII törvénynek valamint az Országos Településrendezési és 
Építési Követelményeknek (OTÉK; 253/1997. Korm. Rend.) megfelelõ településrendezési terv (továbbiakban: rendezési 
terv) elkészítésével. 
Az 1997. évi LXXVIII törvény (a továbbiakban építési törvény), illetve az azt módosító 1999. évi CXV. törvény értelmében a 
rendezési tervet településfejlesztési koncepcióval (továbbiakban: koncepció) kell megalapozni. A rendezési terv elõz-
ményeként elkészítettük a községek településfejlesztési koncepcióját, melyet a képviselõtestületek a 12/2004. (I.30.
Veszprémvarsány), 12/2004. (I. 29.Sikátor) KH számú képviselõ-testületi határozattal elfogadott. 
Az önkormányzattal közösen olyan rendezési terv készítését és jövõkép felvázolását tûztük ki célul, mely a község szer-
ves fejlõdését biztosíthatja az elkövetkezendõ 10-15 évben. E rendezési terv feladata az, hogy a megfelelõ feltételeket 
(jogi területi stb.) biztosítsa a tervezett fejlesztések számára.
A jelenleg hatályos rendezési tervet 1984-ben a Gyõri Tervezõ Vállalat veszprémi irodája készítette, az akkori jogi és 
mûszaki (OÉSZ) elõírásainak megfelelõen. Mivel ez a terv a rendszerváltás elõtti tervgazdálkodás korában született, a 
90-es évek társadalmi-gazdasági fordulat után is jelentõs jogi, gazdasági, tulajdonjogi valamint településpolitikai válto-
zások következtek be, a jelen kor igényeinek már nem tud megfelelni. Jelentõs közigazgatási változás, hogy 2002-ig a 
községek  Veszprém megyéhez tartoztak,  a népszavazás után Gyõr-Moson-Sopron megyéhez csatlakoztak. Az új telepü-
lésrendezési terv elkészítésének szükségességét a módosult településfejlesztési prioritások, az új településfejlesztési 
koncepció megfogalmazásának igénye, és ezzel összefüggésben a koncepció céljainak megvalósulását biztosító kül- és 
belterületi területfelhasználási igények indokolják. 
A településrendezési terv készítése során továbbá figyelembe vettük az alábbi dokumentumokat:

• OTrT 
• Gyõr-Moson-Sopron megye területrendezési terve
• Megyei Területfejlesztési Program
• Megyei Mellékúthálózat-fejlesztési Program
• Bakony-ér Térségi Önk. Társulás Térségfejlesztési Koncepciója
• Megyei Turizmusfejlesztési Koncepció

Jelen tervdokumentáció  a település rendezési tervének tervtanácsi véleményezésre elõkészített anyaga. Az illetékes 
államigazgatási szervek az elõzetes véleményezési eljárás folyamán megtették észrevételeiket melyeket a tervben figye-
lembe vettünk, illetve a véleményeket mellékeltük.

1.2. A település eddigi fejlõdését befolyásoló legfontosabb tényezõk
A domborzati adottságok a kialakuló lehetséges gazdálkodási formákat determinálták. A hegyes dombos területen a 
növénytermesztés, a déli lejtõkön a szõlõmûvelés valamint legeltetéses állattenyésztés volt a megélhetés alapvetõ forrá-
sa századokon át.
A domborzati adottságok és az értékes természeti környezet egyúttal a község egyik legfontosabb helyzeti energiája, 
amely a turizmus kibontakozásának külsõ feltételét biztosítja.
A domborzat befolyásolta a közlekedési hálózatok kialakulását is. A 82-es számú fõközlekedési út a Bakony 
magaspontjához itt talál nyomvonalat mely jelentõs mértékben befolyásolja a községszerkezet fejlõdését. A Pápa-Kisbér 
közlekedési tengely szintén a község, gazdasági potenciálját erõsíti.
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A lakosság munkalehetõségeit befolyásoló külsõ hatások az elmúlt idõszakban a rendszerváltozás utáni visszaesés, 
majd a globalizációs hatások, valamint mezõgazdasági potenciál csökkenõ hatása voltak.  
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1.3. A települést érintõ területfejlesztési dokumentumok és azok hatásai
Gyõr-Moson-Sopron Megye hosszú távú fejlesztési céljai, programjavaslatai
• a gazdaságépítést: a területi gazdasági miliõ sokszínû megújítását, bõvítését, a lokális és regionális erõforrások 

minél teljesebb hasznosítását, a versenyképesség fokozását
• a társadalomfejlesztést: a régió népességének kedvezõbb életkörülményeket és megélhetési (fogyasztási viszo-

nyokat biztosítani, a humánerõforrások bõvülõ hasznosítását ösztönözni
• a  fenntartható környezeti fejlesztést: a térség környezeti (természeti és települési) adottságainak megóvását, a 

keletkezett károk felszámolását és a fejlesztésekben az ökológia-orientált gondolkodás megteremtését,
• a regionalizáció terjesztését: a régióvá válás eszköz- és intézményrendszerének megteremtését, annak egyre szé-

lesebb körben történõ érvényesítését, mindezekhez jó minõségû közlekedéshálózat megteremtését.

A fejlesztés fenti általános célja az alábbi három fõ célcsoportot foglalja magába:

1. A régió innovációs környezetének fejlesztése

1.1. A gazdaság és innovációs miliõjének erõsítése
1.1.1. Innovációs és technológia transzfer központok hálózatának kialakítása
1.1.2. A gazdasági infrastruktúra és telephely kínálat fejlesztése
1.1.1. A régión belüli gazdasági kooperáció fejlesztése
1.2. Környezetorientált vidékfejlesztés
1.2.1. Integrált vidékfejlesztési mintaprogram beindítása és tál1logatása
1.2.2. Tájrehabilitáció
1.2.3. Környezetvédelem
1.3. A régió adottságaira épülõ turizmus élénkítése
1.3.1. Történelmi és kulturális értékekre épülõ turizmusfejlesztése
1.3.2. Természeti és táji értékekre épülõ turizmusfejlesztése
1.3.3. Idegenforgalmi hálózat kiépítése

2. A humán erõforrások fejlesztése
2.1. A közép-és felsõoktatási bázis fejlesztése
2.1.1. A felsõoktatás fejlesztése
2.1.2. Középfokú oktatás fejlesztése
2.1.3. Speciális oktatási célok megvalósítása
2. 2. A szakképzés, az át- és továbbképzés koordinációja
2.2.1. Szakképzési hálózat kialakítása
2.2.2. Az át- és továbbképzés szélesítése és koordinálása

2.3. Erõforrás koordináció a régió K+F tevékenységében
2.3.1. Regionális Innovációs Stratégia (RlS) kidolgozása
2.3.2. A K+F tevékenység segítése
2.4. Egészségügyi és szociális helyzet javítása
2.4.1. A népesség elöregedése területi hatásainak mérséklése
2.4.2. A Regionális Fejlesztési Stratégia megvalósítása

3. Régióépítés
3.1. A kommunikációs és közlekedési hálózat fejlesztése
3.1.1. lnfo-infrastruktúra, mint a régióépítés új dimenziója
3.1.2. Közútfejlesztés
3.1.3. Vasútfejlesztés

3.1.4. Logisztikai rendszerek és bázisok kialakítása
3 .2. Kapcsolatépítés a szomszédos térségekkel
3.2.1. Koncepció készítése a szomszédos régiókkal történõ együttmûködésre
3.2.2. Régiók közötti együttmûködés
3 .3 .Régió tudat erõsítése
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3.3.1. A civil szféra megújítása
3.3.2. A belsõ regionális különbségek kifejezése
3.3.3. A régió abszorpciós képességének javítása
3.3.4. Regionális média létrehozása
3.3.5. Városok hálózatkialakításának ösztönzése
3.3.6. Regionális kulturális programcsomag kialakítása
3.3.7. Szervezet régiómarketing
3.3.8. A fejlesztési program elkészítése
3.3.9. Kísérleti finanszírozási modell kidolgozása

A Pannonhalma-Sokoró kistérség
A Pannonhalma-Sokoró kistérség gazdaságának természetföldrajzi alapjait a sokorói dombság szõlõmûvelésre alkalmas
domboldalai, erdõmûvelésre alkalmas erdõségei, gyepterületei s a köztük meghúzódó völgyek, medencék mezõgazda-
sági mûvelésû területei jelentik.
A kistérség népességszáma majdnem eléri a 37.000-t, ennek 90%-a a kistérség falvaiban él. Pannonhalma lakosainak 
száma 3.907 fõ.
A feldolgozására épülõ ipar a rendszerváltozás után a gazdasági szerkezetváltással átstrukturálódott, ez a községek-
ben a helyi kisipar bõvülése mellett az ingázás felerõsödését, a megyeközpont Gyõrben pedig új, dinamikusan fejlõdõ 
iparágak megtelepedését eredményezte. Pannonhalmán, Bakonyszentlászlón részben a még mûködõ agyagbányászat-
ra  alapozott ipar (téglagyár), illetve a külszíni bauxitbánya területein, részben egyéb, a bánya épületeit, infrastruktúrá-
ját felhasználó jelentõsebb ipari tevékenység folyik. Fentieken túl a mezõgazdasági tsz-ek melléküzemági tevékenysége 
szolgált. alapul a községi ipar kialakulásához.
Számos egyéni vállalkozás folytat mezõgazdasági tevékenységet (gyümölcs, szõlõ ültetvények).
A pannonhalmi kistérség gazdag táji, kultúrtörténeti és természetvédelmi, esztétikai értékei a turizmus számára jelente-
nek fejlesztési potenciált.
A térség népességeltartó-képessége a 70-es, 80-as évekhez képest csökkent, az önkormányzatok egyik legfontosabb 
célja a napi ingázást is mérséklõ foglalkoztatási lehetõségek bõvítése. A fejlõdés korlátjait a gazdaságpolitika, különö-
sen az agrárpolitika, továbbá egy világos, áttekinthetõ támogatási rendszer hiányában, a belsõ és külsõ kapcsolatok 
gyengeségében, az önkormányzatok eladósodottságában látják. Veszprémvarsány, Sikátor és még hat másik községnek
jelentõs gazdasági- társadalom szerkezeti változást hozott a 2002-es eredményes megyeváltás.
A környezetvédelem, környezetfejlesztés a volt bányaterületek rekultiválásától az erdõtelepítésen keresztül a hulladék-
kezelés megoldásáig, a felszíni vízrendezésig, a kistérségi intézményrendszer fejlesztéséig ugyancsak számos feladat 
megoldását igényli a kistérségben.
Ugyancsak fontos, a kistérség fejlõdését meghatározó kérdés a 82-es számú  közút új nyomvonalának helyzete, az M88-
as gyorsforgalmi út községeket érintõ területeinek fejlesztése.

Gyõr-Moson-Sopron Megye Fejlesztési Tervének és Stratégiai Programjának Veszprémvarsányt, Sikátort is érintõ 
fõbb elemei

a.) Versenyképes gazdasági tér kialakítása:
• integrált iparfejlesztés
• gazdasági infrastruktúra fejlesztése
• környezetkímélõ mezõgazdasági termelés elõsegítése
• mezõgazdasági növénytermesztés fejlesztése, korszerûsítése ( környezetnek megfelelõ termesztési módszerek 

alkalmazása)
• állattenyésztés fejlesztése (az állattenyésztés súlyának növelése)
• a megye turisztikai termékkínálatának fejlesztése (lovas turizmus, kiadványok)
• úthálózat fejlesztés
• vasútvonalak korszerûsítése
• kerékpárút-hálózat kialakítása
• dombvidéki vízrendezés (állami és társulati kezelésû vízfolyások rendezése)
• helyi és települési szinten a tevékenységek és eszközök koordinálása (informatikai fejlesztés)
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• megújuló energiahordozók felhasználása (energiatakarékosság, energiatudat kialakítása)
• foglalkozás politika fejlesztése (munkahely teremtés, foglalkoztatási szint növekedés)
• kultúra és közösségi fejlesztés magas szintre emelése (az épített kulturális örökségek rekonstrukciója, kulturális 

szolgáltatások fejlesztése)
• szociális alapellátás fejlesztése, korszerûsítése 
• szociális nappali ellátást, átmeneti elhelyezést és tartós elhelyezést nyújtó intézmények kiépítése, fejlesztése (szoci-

ális intézmények rekonstrukciója)
• lakóterületek fejlesztése, szociális bérlakás állomány fejlesztése

b.) Humán erõforrás fejlesztése, életminõség javítása:
• oktatás fejlesztés
• munkaerõ-piaci képzés
• kultúra és közösségfejlesztés
• egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (járóbeteg szakellátás, mentõszolgálatok, kórházak)
• szociális ellátás, gyermekvédelem (intézmény fejlesztés, idõsgondozás, szakosított bentlakásos intézmények, gyer-

mekjóléti szolgálatok)
• lakáshelyzet, lakásállomány fejlesztése

c.) Fenntartható környezet, harmonikus tájhasználat:
• környezeti programok készítése
• környezeti elemek védelme (vízbázis védelem, levegõtisztaság védelem, hulladékgazdálkodás fejlesztése, zaj és 

rezgésvédelem)
• szennyvíztisztítás és csatornázás fejlesztése
• természetvédelem (zöldturizmus megvalósítása)
• környezetkultúra fejlesztése (tájgazdálkodási és természetvédelmi kezelési modellterület mûködtetése)

d.) Intézményrendszer fejlesztése:
• TIR megyei szintjének kifejlesztése
• Kistérségi intézményrendszer fejlesztése

2. VIZSGÁLATI ANYAG

2.1. Veszprémvarsány és Sikátor külsõ környezete

2.1.1. A regionális fejlõdés nemzetközi meghatározottságai, és azok lehetséges hatása
Veszprémvarsány és Sikátor a Nyugat- dunántúli régió keleti szegletében fekszik, valamint közvetlenül határos az ország 
vezetõ gazdasági régiójának agglomerációs vonzáskörzetét jelentõ Gyõrrel. A régió Magyarország egyik fejlett térségé-
nek számít, azonban a régió gazdasági erejének döntõ többségét a terület nagyvárosainak köszönheti. A régió vidéki 
térségei átlagosan fejlettebbnek mondhatók az ország vidéki területeihez képest, a falu-város különbség azonban, fõleg 
gazdasági tekintetben itt is jellemzõ. 
A település tágabb környezetének fejlõdési trendjeire a következõ fontosabb tényezõk hatnak:
• Globalizáció
• Uniós csatlakozás
A település fekvése az országos helyzethez képest kedvezõ, hiszen fejlett régióban található. Az európai közlekedési 
folyosók fejlesztési sávja ugyan közvetlenül nem érinti a települést, de a hazai gyorsforgalmi úthálózat elemeként az M 
88-as út be fogja kötni a falut az európai nagyrégiók közötti áramlásokba.
Veszprémvarsány és Sikátor számára kedvezõ regionális jellegû hatás lehet az érintetlen természeti környezet és az 
ehhez kapcsolódó adottságok általános felértékelõdése Európában, a „zöld” gazdaság térnyerése. A bakonyi vidék jó 
adottságokkal rendelkezik ennek a szemléletnek a kiaknázására. 
A globalizált gazdaság évek óta a növekedés és a recesszió határmezsgyéjén mozog. Ez az európai gazdasági fejlõdési 
tér egésze számára a jövõbeli fejlõdési lehetõségek szempontjából jelentõs bizonytalansági tényezõ. Ez a hatás Ma-
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gyarország gazdasági fejlõdését, és így a Veszprémvarsány és Sikátort körülvevõ gazdasági környezetet is jelentõsen 
befolyásolja.
A vidék is részese ugyan a viszonylagos általános fejlõdésnek, amely bekövetkezett az elmúlt idõszakban, de hangsú-
lyoznunk kell, hogy a fejlõdés fõ kedvezményezettjei a nagyvárosok. Ennek ellenére egy-két fejlesztési elem hatással 
lehet a térség további fejlõdésére, valamint meg kell találni azon gazdasági szegmenseket, amelyek a település jövõbeli 
fenntartható fejlõdését biztosíthatják.
2.1.2. A területi egység domináns gazdasági szektorainak nemzetközi és nemzeti fejlõdési irányai
Veszprémvarsány és Sikátor lokális gazdasági életét a 20. század közepéig nagyrészt a mezõgazdaság, erdõgazdaság, 
kisebb részben az ipar határozta meg. A település nagy kiterjedésû szántóföldjein elsõsorban búzát, kukoricát termesz-
tettek. A déli lankás lejtõkön  megjelenik jellegzetesen a szõlõ mûvelés és diófa termesztés, melynek hagyományai a tájra 
jellemzõek.
Az elmúlt negyven évben a lakosság nagy részének a környezõ városok ipari üzemei, bányái adtak munkalehetõséget.
Mezõgazdasággal mára csak kevesen foglalkoznak a településeken. Jelenleg a mezõgazdaság országos szinten is 
válságban van. Amellett, hogy a nemzetközi, fejlett országokra jellemzõ foglalkoztatási struktúrában az ágazatnak a stra-
tégiai fontosságú élelmiszerellátás mellett foglalkoztatási funkciója is van, eltörpül a másik három gazdasági szektor 
jelentõsége mellett.
Országosan a mezõgazdasági fejlesztéseket az utóbbi 15 évben a koncepciótlanság és a valóságtól elrugaszkodott, 
rövidtávú politikai érdekek jellemezték. Az Uniós versenyhelyzetbe az ágazat messze teljesítõképessége alatt érkezik, és 
a kiszámítható támogatásoktól erõs és felszerelt uniós gazdákkal kell lépést tartania.
A település lakosságának jelentõs része a közlekedési feltételeket kihasználva Gyõrben, Zircen és Pápán illetve Vesz-
prémben dolgozik. Az ipari jellegû foglalkoztatás ma már megbízhatóbb megélhetést biztosít, de a klasszikus gyáripari 
üzemek átalakításai, bezárási hulláma, illetve a multinacionális cégek mozgékonysága bizonytalan helyzetet teremthet.
Jelen pillanatban az ipari jellegû foglalkoztatók közül a helyi kis-és középvállalkozások biztosítanak helyben megélhe-
tést a szolgáltatások mellett. A helyi üzemekben, vállalatokban közel 180 fõt foglalkoztatnak. A rendezési terv távlatában 
mindenképpen szükséges a helyi foglalkoztatás lehetõségeinek bõvítése, illetve ennek elõsegítése, hiszen ez a telepü-
lési autonómiának is egyik fontos alappillére.

2.2. Veszprémvarsány és Sikátor rövid története
Magyarország Kézikönyvei, Gyõr-Moson-Sopron Megye Kézikönyve
-Veszprémvarsány

Nevét a pannonhalmi apátság 1210 évi oklevelében említik elõször Vosyan, majd 1531-ben Nag Warsan né-
ven. (Varsány volt a honfoglalás elõtt a magyarsághoz csatlakozott alán néptöredék magyar neve. A népnév a jászok 
egykori ittlétére mutat)

A középkorban a pannonhalmi apátság birtokainak legnépesebb faluja. A jobbágyaira kirótt adó 1488-ban 44 
forint. Jó megközelíthetõsége háborúk idején csak veszedelmet hozott rá. Hol a török (1531-ben), hol a cseszneki zsol-
dosok (1536-ban) égették fel. 1542-ben szinte teljesen elhagyták Lakói és csak 1606-ban kezdtek visszatérni. A Bécs 
alá vonuló törökök 1683-ban dúlták fel utoljára. Ekkor pusztult el temploma is, amit 1725-ben építettek újra. A háborús 
idõkben elpusztult szõlõit 1714-ben telepítették újjá. 1720-ban lakóinak száma nem érte el az 1531. évit.
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1.kép: Elsõ katonai felmérés 1784-bõl. Jól látható, hogy a település ekkor még egy fõ ut-
cából áll, ez a mai Kossuth Lajos utca, a sikátori úttól a katolikus templomig. Csak néhány ház 
van a dombosabb részeken, vélhetõen ez a Petõfi utca

1785-ben azonban már 795 fõ lakja. 10 nemes, 3 polgár, 61 paraszt, 62 paraszt és polgár örököse, 70 zsellér, 
18 egyéb, 181 fiúgyermek, 390 nõ. Varsány népe földmûvelésbõl, szõlõtermesztésbõl, gyümölcstermelésbõl élt. Nyáron 
részaratást, cséplést vállaltak. Télen tûzifával kereskedtek, amit Gyõrben adtak el. A földesúr a XVI. században elengedte 
a kilencedet, mert szegények voltak a jobbágyok. A népesség mindvégig magyar, fele részben katolikus, másik felében 
protestáns vallású volt. Iskoláját 1720-ban alapították. A XVIII. századi fejlõdést a XIX. században stagnálás váltja fel.

Fellendülést csak a Gyõr-Veszprém és a Tatabánya-Pápai vasútvonal 1895 utáni megépítése hozott. 1970-ben 
1 093 lelkes, ekkor lakosságának nagy része az 1959-ben alakult termelõszövetkezetben, kisebb részük a téglagyár-
ban, a malomban és a vasúton dolgozott. Több ingázó a gyõri ipari üzemekben keresett munkalehetõséget.

A termelõszövetkezet fõ profilja az állattenyésztés és a növénytermesztés volt. 1962-ben 1150 szarvasmarhát, 
2968 sertést és 146 lovat tartottak. Évenként többször rendeztek országos állat- és kirakodóvásárt.

2.kép: Második katonai felmérés 1830-ból. Kialakult az orsó elrendezésû fõ utca, mely 
kétfelé ágazott. A déli ágának a nyomai, illetve néhány ház még ma is meg van. Az északi ága a 
Kossuth utca folytatása. A Petõfi utca is kiépült és a sikátori út mellett is házak sorakoznak. 
Veszprémvarsányban ekkor még nincsen vasút.
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1945 után kultúrházat, öregek napközi otthonát, fogorvosi lakást és rendelõt, iskolát, tanácsházát, ravatalozót, 
szolgálati lakásokat, boltot és éttermet, postát, gázcsere-telepet, járdákat és autóparkolót építettek. Körzeti orvosa és 
állatorvosa is volt. Körzeti iskolájában tanulnak a szomszéd községek tanulói is.

1963-tól Sikátorral, 1969-tõl pedig Lázival is közös tanácsot alkotott. 1990-ben önálló önkormányzatot válasz-
tott.

-Sikátor
A Veszprém és Komárom-Esztergom megye határán fekvõ kisközség 3 km-re van a veszprémvarsányi útleágazástól.
A Sykator névvel elõször 1392-ben kelt oklevélben találkozunk. Latin eredetû név, szûk utcát, utat, szõlõk közötti "vaku-
tat" jelent. A középkorban a cseszneki uradalomhoz tartozott. 1488-ban 17 forint rovásadót fizetett.

1.kép: Elsõ katonai felmérés 
1784-bõl. Jól kivehetõ a Lázira 
és Rédére vezetõ utak, a 
veszprémvarsányi és a 
vecsenypusztai út is.
Vecsenypuszta viszont kevésbé 
rajzolódik ki a térképen. A tele-
pülés egy utcából, a mai Kossuth
Lajos utcából áll.

A történelmi viharok a községet sem kerülték el, amint a mohácsi csata után a török hadak Csesznek vidékét elérték, 
végzetes csapást mértek a kis falura is. 1542-ben az adójegyzékben elhagyott településként szerepel. Lakott helyként 
1622-ben említik ismét Az 1720. évi összeírás szerint újfent lakatlan. Az otthonaikat elhagyott és megmaradt családok 
késõbb visszaszivárognak az erdõkbõl, lélekszámukat más helységekbõl érkezett jobbágyok is gyarapítják, s együttesen 
építik újjá a települést 1829-ben már 756 lakosa van Sikátornak. A lélekszám csak lassan emelkedik a késõbbi évtize-
dekben, 1810-ben volt a legmagasabb a népesség, 821 fõ. Azóta állandóan csökken a lélekszám, mára 370-re zsugo-
rodott
A lakosság megélhetését elsõ sorban a föld és az erdõ adta. A szántóföldeken kétnyomású mûvelést folytattak. A Bakony 
"kincsét" épület és tûzifaként értékesítették. A lakosság jelentõs része uradalmi cseléd, részesarató, cséplõmunkás volt. 
Virágzott a szõlõkultúra. Megtermelt boraikat fél évig szabadon értékesíthették. Termékeiket a gyõri és a veszprémi pia-
cokon adták el. Dézsmát a gyõri püspöknek szolgáltattak. Lakói túlnyomórészt örökös jobbágyok voltak. Az uraság készí-
tett ugyan részükre urbáriumot, de nem éltek a lehetõséggel, a régi módon kívántak továbbra is adózni. Peres ügyeiket a 
cseszneki úriszék intézte.
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2.kép: Második katonai felmérés 1830-ból. A legszembetûnõbb változás a Vecsenypuszta egyértelmû 
megjelenése. A szõlõhegy is önálló egységként elkülönül. Sikátor bõvül a Petõfi Sándor utcával

Lakossága nagyobb részt evangélikus, kisebb részben katolikus. Muzsay püspök 1661-ben önálló evangélikus egyház-
községgé nyilvánította Sikátort Az ellenreformáció és az üldöztetések idején megszûnt az evangélikus gyülekezet Csak 
11. József türelmi rendeletének megjelenése után szervezõdött újjá a hitélet, engedélyt kértek és kaptak gyülekezet 
alapítására. Elsõ templomukat 1787-ben építették a Pajtasoron 1896-ban villámsújtotta az evangélikusok hajlékát. A 
millecentenárium alkalmával emléktáblát helyezett el a gyülekezet a templom falán. A honfoglalás 1100. évfordulóján 
állították fel a Bíró László készítette kopjafát.
Az elsõ világháborúban harminc sikátori esett el a harctereken, a második világháborúban 24-en haltak meg. Az elsõ 
világháború hõsi halottainak 1941-ben, a második világháború áldozatainak pedig 1989-ben állítottak emlékmûvet.
A római katolikusok a bakonygyiróti egyház filiáját alkotják. A hitélet gyakorlását Pannonhalmáról látják el. A katolikusok 
Anna napján, július 26-án, az evangélikusok augusztus 28-án tartják a hagyományos búcsút.
A község fejlõdését a kedvezõtlen közlekedés-földrajzi helyzete és a birtokviszonyok akadályozták 1935-ben Esterházy 
Pál birtokolta szántóföldjeinek felét. A lakosság többségének egy hold földje volt csak. Jövedelmét állattartásból, nap-
számos munkából egészítette ki. Mind többen jártak el dolgozni ipari üzemekbe, bányákba. 1910-ben 678 õstermelõ élt a
faluban, az iparban és a bányászatban 89-en találtak munkaalkalmat, s 54-en más foglalkozással keresték kenyerüket.
1959-ben Jóreménység néven alakult meg a termelõszövetkezet, amely 1962-ben a veszprémvarsányi gazdasággal 
egyesült. A Pápai Állami Gazdaság vecsenypusztai üzemegysége 1967-ben a tsz tulajdonába került. A sikátori gazdaság 
ma is a veszprémvarsányi mezõgazdasági és vagyonkezelõ szövetkezet része. A férfilakosság egy része ma gyõri üze-
mekben dolgozik. Nyolc egyéni vállalkozót tartanak számon. Munkanélküli nincs a faluban.
A községnek kiépített vízhálózata van, útjai portalanítottak. A községhez tartozó Vecsenypuszta is szilárd burkolatú úton 
közelíthetõ meg. Rendezett, szép község, lakóházainak nagy részét az utóbbi évtizedekben átépítették, korszerûsítették.
Az 1962-ben épített kultúrházat 1992-ben bõvítették, itt mûködik a posta és az önkormányzati iroda. Az óvodások és az 
iskolások Veszprémvarsányba járnak. A régi iskolát orvosi rendelõvé, könyvtárrá alakították át. Hetente két alkalommal 
van orvosi rendelés. Vegyesbolt, és két kocsma van a faluban.

Szorgalmas, összetartó népnek tartják az itt élõket. A családi házakat is kalákában építették. A község határá-
ban lévõ hajdani Ság nevû falu 1882-ben szerepel utoljára az iratokban. Sikátor közigazgatásilag a veszprémvarsányi 
körjegyzõséghez tartozik.
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2.3. Humán erõforrások 

2.3.1. Lakosságszám vizsgálat
ÉV 1900 1 949 1 960 1 970 1 980 1 990 2 000

Megye 310 029 363 702 390 887 403 860 430 246 427 488 424507

Községek 201 105 219 677 221 242 211 360 201 937 191 227 190029

Városok 108 924 144 025 169 645 192 500 228 309 236 261 234478

Sikátor 777 806 737 594 488 347 365

Vvarsány 1348 n.a. 1257 1168 1035 1036 1040

1. táblázat: A népességszám alakulása 1900-2000.
Ez az összehasonlítás hosszú távra tekint vissza nagyjából 10 évenkénti léptékkel. Veszprémvarsány és Sikátor „növe-
kedési” üteme követi a megyei átlagos tendenciát. A megyében a falvakra inkább a folyamatos csökkenés, míg a városok-
ra a növekedés jellemzõ az egyenletes megyei fejlõdés mellett.
2.3.2. Lakónépesség, népsûrûség

Lakónépesség az év végén fõ Népsûrûség fõ/km2
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS m 425 823 425 470 424 836 424 205 423 684 423 294 435 256 104,80 104,70 105,00 104,00 104,00 103,53 106,44

Megye k. 190 245 189 809 189 500 189 317 189 206 189 542 190 914 56,00 55,90 55,80 55,70 55,70 55,37 56,20

Gyõr 127 404 127 429 127 297 127 275 127 119 126 309 129 287 728,90 729,40 728,70 728,50 727,60 722,59 738,78

Gy.kül gy. 43 192 43 294 43 297 43 542 43 816 - 46 322 78,70 78,90 79,00 79,50 80,00 - 84,52

GyõrKSH 203 355 203 522 170 510 170 811 171 066 - 175 778 156,10 156,20 234,00 235,00 235,00 - 242,00

Sikátor 360 346 357 346 344 344 353 26,2 25 25,98 25 25,03 25,03 25,69

200-499 t. 23850 24221 25884 25681 25035 24773 24775 28,46 28,26 28,01 28,03 27,90 27,93 28,74

V.varsány 965 953 954 947 931 931 1040 45,5 45,0 45,0 44,7 43,9 43,9 49,1

500-999 t. 36 842 36 602 36 985 36 668 34 449 35 010 35 497 42,11 42,46 42,61 42,24 40,86 40,71 40,75

2. táblázat: Lakónépesség és népsûrûség 1990-2001
Ebben a táblázatban pedig a közelmúlt változásait követhetjük nyomon. Veszprémvarsány népessége az elmúlt hat év 
során elõször egy hullámvölgyet írt le majd 2001-ben hirtelen ugrással megnõtt. Összességében 95 óta 75 fõvel emel-
kedett a település népességszáma. Ez a tendencia megfelel a megyei átlag minden kategóriájának.
Sikátor népessége elõször egy hullámvölgyet írt le majd 2001-ben egy kis lépéssel megnõtt. Összességében 7 fõvel 
csökkent a település népességszáma a t év alatt. Ez a tendencia megfelel a megye községi átlagának.
2.3.3. Demográfiai mutatók, élveszületések, halálozások, vándorlás

Élveszületés fõ Élveszületés 1000 fõre
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 4 498 4 085 3 908 3 775 3 686 3 831 3 960 10,56 9,60 9,20 8,90 8,70 9,05 9,10

GYMSM. köz. 2 051 1 906 1 738 1 768 1 606 1 658 1 697 10,78 10,04 9,17 9,34 8,49 8,75 8,90

Gyõr 1 301 1 173 1 144 1 092 1 122 1 198 1 215 10,21 9,21 8,99 8,58 8,83 9,48 9,40

Gyõri KSH 2 135 1 954 1 552 1 503 1 505 - - 10,50 9,60 9,10 8,80 8,80 9,50 9,40

Gy. külsõ gy. 436 437 398 418 399 - 421 10,09 10,09 9,19 9,60 9,11 9,30 9,10
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Sikátor 4 6 4 3 3 1 8 11,11 17,34 11,20 8,67 8,72 2,91 22,66

200-499 t. - - - - - - - 11,9 10,4 9,7 8,6 8,8 9,0 8,9

V.varsány 7 8 8 8 3 7 15 7,25 8,39 8,39 8,45 3,22 7,52 14,42

500-999 tel. - - - - - - - 9,70 8,70 9,40 9,10 8,30 7,60 9,00

3. táblázat: Élveszületések száma és aránya 1995-2001
Sikátor az 1000 fõre jutó gyermekszületések tekintetében a követi a megyei átlagot leszámítva a 2000-es mélypontot és a 
2001-es csúcsot. Veszprémvarsány demográfiai jellemzõi közül az élveszületések száma szintén növekedést mutat. 
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Halálozás fõ Halálozás 1000 fõre
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 5 466 5 403 5 183 5 345 5 381 5 170 5 005 12,84 12,70 12,20 12,60 12,70 12,21 11,50

GYMSM. köz. 2 051 2 710 2 573 2 682 2 638 2 529 2 441 10,78 14,28 13,58 14,17 13,94 13,34 12,80

Gyõr 1 465 1 464 1 443 1 426 1 517 1 427 1 344 11,50 11,49 11,34 11,20 11,93 11,30 10,40

Gyõri KSH 2 610 2 503 1 995 2 016 2 104 - - 12,83 12,30 11,70 11,80 12,30 11,50 10,70

Gy. külsõ gy. 609 528 554 623 535 - 551 14,10 12,20 12,80 14,31 12,21 12,40 11,9

Sikátor 7 10 3 7 8 7 3 19,44 28,90 8,40 20,23 23,26 20,35 8,50

200-499 tel. - - - - - - - 18,5 18,4 17,3 17,7 17,4 16,4 15,9

V.varsány 22 13 12 14 12 10 15 22,80 13,64 12,58 14,78 12,89 10,74 14,42

500-999 tel. - - - - - - - 15,80 16,90 15,50 17,60 18,30 15,60 14,80

4. táblázat: Halálozások száma és aránya 1995-2001
Sikátoron az 1997-es és a 2001-es adat alacsony, viszont ettõl az évtõl eltekintve a halálozási arányszámok magasak a 
megyei adatokhoz viszonyítottan, tehát az ingadozó értékek átlaga rossz.
Veszprémvarsány: a megyei adatokhoz viszonyítottan gyengébb, a kis településekhez képest viszont kedvezõ képet 
mutat a település.

Természetes szaporodás illetve fogyás 1000 fõre vetített adatok
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS m -968 -1319 -1275 -1570 -1694,74 -1339 -1044 -2,27 -3,10 -3,00 -3,70 -4,00 -3,16 -2,40

GYMSM. köz. 0 -804 -835 -914 -1032 -871 -743 0,00 -4,24 -4,41 -4,83 -5,45 -4,60 -3,90

Gyõr -164 -291 -299 -334 -395 -229 -129 -1,29 -2,28 -2,35 -2,62 -3,11 -1,81 -1,00

Gyõri KSH -475 -550 -443 -512 -598,73 - - -2,34 -2,70 -2,60 -3,00 -3,50 -2,00 -

Gy. külsõ gy. -173 -91 -156 -205 -135,83 - -129 -4,01 -2,10 -3,60 -4,71 -3,10 -3,10 -2,80

Sikátor -3 -4 1 -4 -5 -6 5 -8,33 -11,56 2,80 -11,56 -14,53 -17,44 14,16

200-499 tel. - - - - - - - 6,6 -8,0 -7,6 -9,1 -8,6 -7,4 -7,0

V.varsány -15 -5 -4 -6 -9 -3 0 -15,54 -5,25 -4,19 -6,34 -9,67 -3,22 0,00

500-999 tel. - - - - - - - -6,10 -8,30 -6,10 -8,50 -10,00 -8,00 -5,90

5. táblázat: Természetes szaporodás száma és aránya 1995-2001
Csak 1997-ben és a 2001-es évben sikerült elérnie Sikátornak azt, hogy a születés-halálozás arány pozitív legyen.
A megye minden mutatója negatív, tehát Veszprémvarsány nulla értéke jónak mondható 2001-ben.

Vándorlási egyenleg fõ Vándorlási egyenleg 1000 fõre
1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 936 637 891 1 186 949 1183 2,2 1,5 2,1 2,8 2,2 2,7

GYMSM. köz. 368 526 731 921 1207 1297 1,9 2,8 3,9 4,9 6,4 6,8

Gyõr 316 167 312 239 -581 -969 2,5 1,3 2,5 1,9 -4,6 -7,5

Gyõri KSH 712 477 803 599 - - 3,5 2,8 4,7 3,5 1,0 -0,2

Gy. külsõ gy. 195 160 453 412 - 847 4,5 3,7 10,4 9,4 11,8 18,3

Sikátor -10 10 -7 3 15 3 -28,90 28,01 -20,23 8,72 43,60 8,50

200-499 tel. - - - - - - -1,8 6,0 -2,4 1,1 13,1 7,9

V.varsány -7 5 -1 -7 15 23 -7,3 5,2 -1,1 -7,5 16,1 22,1
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500-999 tel. - - - - - - 1,7 -0,1 -0,1 3,9 9,2 2,9

6. táblázat: Vándorlások száma és aránya 1996-2001
Összefoglalva Veszprémvarsány demográfiai alapadottságai jók, hiszen természetes szaporodása pozitívan változik. 
Ezzel Magyarországon kevés község büszkélkedhet. Ezt az adottságát még a településre való bevándorlás is javítja, 
melynek köszönhetõen az utóbbi években erõteljesen nõ a település lélekszáma. Amennyiben a születések száma nö-
vekedne, a település népessége a legstabilabb típusú lakószám növekedést produkálná, mivel a helyben maradó lakos-
ság fiatalabb, mint a más településrõl bevándorolt, átlag tekintetében öregebb bevándorlók.
Sikátor demográfiai alapadottságai kissé rosszak, de ezt az adottságát azonban a településre való bevándorlás javítja, 
melynek köszönhetõen nõni kezd a település lélekszáma.
Amennyiben a születések száma növekedne, a település népessége a legstabilabb típusú lakosszám növekedést pro-
dukálná, mivel a helyben maradó lakosság fiatalabb, mint a más településrõl bevándorolt, átlag tekintetében öregebb 
bevándorlók.
2.3.4. Korcsoportos vizsgálat, demográfiai prognózis
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Veszprémvarsány Sikátor

Nemek aránya korcsoportonként 2001
Sikátor: A település legszélesebb korcsoportja a 25-29 és a 45-49 évesek csoportja. A jelenleg szülõképes korba került 
korcsoport (fõleg a férfi) létszáma kicsi. Amennyiben a körülmények lehetõvé teszik, hogy megfelelõ számú gyermek szü-
lessen, a település tartani tudná a lakónépessé növekedését. A nemek közötti megoszláson látható az a jelentõs nõtöbb-
let, mely a 60 év feletti lakosságot jellemzi. Ez országosan általános jelenség, hiszen az a jellemzõ, hogy a nõk a 60 év 
feletti korcsoportban magasabb arányban képviseltetik magukat.
Veszprémvarsány: A település legszélesebb korcsoportja a 45-49 évesek csoportja. Jelenleg ez a korcsoport került 
szülõképes korba. Amennyiben a körülmények lehetõvé teszik, hogy megfelelõ számú gyermek szülessen, a település 
tartani tudná a lakónépessé növekedését.
Öregedési index
Kedvezõ adat a lakosság megoszlásában, hogy a 15 év alatti korcsoport akkora vagy nagyobb arányt képvisel, mint a 60 
év feletti korcsoport. A két korcsoport közötti arányt a település elöregedési indexével jellemezzük, melynek számítása a 
következõ:
Veszprémvarsány esetében az arányszám a következõképpen alakul:
X= 65 év felettiek száma: 92 fõ
Y= 14 év alattiak száma: 108 fõ
Ζ= Öregedési index: =X/Y =92/108=0,85
Sikátor esetében az arányszám a következõképpen alakul:
X= 65 év felettiek száma: 63 fõ
Y= 14 év alattiak száma: 66 fõ
Ζ= Öregedési index: =X/Y =63/66=0,95
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Mindkét településen az öreg korcsoportok száma szerencsére alacsonyabb a fiatalok számánál. Ideális esetben az in-
dex alacsonyabb egynél. Ennek az aránynak a megtartásához természetesen a fiatalabb korcsoportok (20-30 éves 
korcsoportok) elvándorlásának megállítása szükséges.
2.3.5. Vallási, nemzetiségi megoszlás

Veszprémvarsány vallási tekintetben vegyes képet mutat. Ennek egyszerû 
történelmi oka van: a reformáció majd az ellenreformáció, a török majd a 
Habsburg uralom alakította így a vallási arányokat.

Vallás Arány
Evangélikus 16%
Római katolikus 61%
Református 5%

Sikátor vallási tekintetben vegyes képet mutat. Ennek egyszerû történelmi oka van: a 
reformáció majd az ellenreformáció, a török majd a Habsburg uralom alakította így a 
vallási arányokat.

Vallás Arány
Római katolikus 26%

Evangélikus 72%
7. táblázat: Veszprémvarsány felekezeti megoszlása (becsült adat)
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2.4. Gazdasági bázis 

2.4.1. Foglalkoztatási jellemzõk
Veszprémvarsányon az aktív keresõk száma mintegy 583 fõre tehetõ. A munkanélküliek száma 24 fõ, amely arányaiban 
4,1%, tehát átlagos.
Sikátoron az aktív keresõk száma mintegy 179 fõre tehetõ. A munkanélküliek száma 9 fõ, amely arányaiban 5%, tehát itt is 
átlagos.
A 8. táblázatban bemutatjuk a települések legnagyobb foglalkoztatóit. A táblázatban látható, hogy a magán szféra foglal-
koztatói a legjelentõsebbek a településen, de Veszprémvarsányon, a település méretébõl adódóan az önkormányzati 
intézmények is jelentõs foglalkoztatók. 
Az is látható, hogy a települések jelentõs része nem helyben végzi a munkatevékenységét. Az ingázók aránya a közölt 
adatok alapján mintegy 80%-ra tehetõ, amennyiben a helyi cégek helyi lakosokat foglalkoztatnak. A lakossági kérdõ-
ívekbõl kiderül milyen kedvezõtlennek ítéli meg a lakosság ezt a kényszert, és mennyire kívánatosnak tartják a helybeli 
foglalkoztatottságot illetve a jobb közlekedési lehetõségeket az ingázáshoz.

Foglalkoztatók Veszprémvarsányon Foglalkoztatottak száma
Agro Milch Kft 22 fõ
Tilus Kft. 22 fõ
Bakony MVSZ Kft. 20 fõ
Nagyobb foglalkoztatók összesen: 64 fõ
Magánvállalkozások minimum: 47 fõ
Polgármesteri Hivatal: 10 fõ
Oktatási intézmények:: 40 fõ
Önkormányzati Intézmények összesen: 50 fõ
Mindösszesen: 161 fõ

Foglalkoztatók Sikátoron Foglalkoztatottak száma
Magánvállalkozások minimum: 10 fõ
Polgármesteri Hivatal: 2 fõ
Mindösszesen: 12 fõ

8. táblázat: Veszprémvarsány és Sikátor legnagyobb foglalkoztatói és a foglalkoztatottak száma 2001.

2.4.2. Gazdasági szervezetek
A gazdasági szervezetek megoszlását a 

Mûködõ vállalkozás összesen Mûködõ vállalkozások számának változása 
(1996  - 100%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001
GYMS megye 29 911 30 831 33 324 34 723 37 428 38 150 100% 103% 111% 116% 125% 127%

GYMSM. Köz. 9 059 9 440 9 908 10 244 10 997 11 031 100% 104% 109% 113% 121% 121%

Gyõr 11 916 12 165 13 566 14 355 15 607 15 912 100% 102% 114% 120% 131% 133%

Gyõri KSH 15 757 14 650 16 237 17 199 18 758 19 187 100% 93% 103% 109% 119% 122%
Gy. külsõ gy. 2 072 2 152 2 296 2 477 2 708 2 819 100% 104% 111% 120% 131% 136%

Sikátor 8 4 3 3 2 2 100% 50% 38% 38% 25% 25%
200-499 tel. 986 1111 1151 1187 1248 1278 100% 113% 117% 120% 127% 130%
V.varsány 58 64 66 77 82 87 100% 110% 114% 133% 141% 150%
500-999 tel. 2007 1643 1709 1637 1791 1849 100% 82% 85% 82% 89% 92%

9. táblázat mutatja be. Mint a táblázatban látható az 1996-os évtõl emelkedés tapasztalható a vállalkozások számában. 
58-ról a vizsgált években 87-re emelkedett a vállalkozások száma.
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Sikátoron az 1996-os évtõl csökkenés tapasztalható a vállalkozások számában. 8-ról 2-re csökkent a vállalkozások 
száma, mely tendencia nem csak önmagában, hanem a vizsgált kategóriákhoz képest is kedvezõtlen.

Mûködõ vállalkozás összesen Mûködõ vállalkozások számának változása 
(1996  - 100%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001
GYMS megye 29 911 30 831 33 324 34 723 37 428 38 150 100% 103% 111% 116% 125% 127%

GYMSM. Köz. 9 059 9 440 9 908 10 244 10 997 11 031 100% 104% 109% 113% 121% 121%

Gyõr 11 916 12 165 13 566 14 355 15 607 15 912 100% 102% 114% 120% 131% 133%

Gyõri KSH 15 757 14 650 16 237 17 199 18 758 19 187 100% 93% 103% 109% 119% 122%
Gy. külsõ gy. 2 072 2 152 2 296 2 477 2 708 2 819 100% 104% 111% 120% 131% 136%

Sikátor 8 4 3 3 2 2 100% 50% 38% 38% 25% 25%
200-499 tel. 986 1111 1151 1187 1248 1278 100% 113% 117% 120% 127% 130%
V.varsány 58 64 66 77 82 87 100% 110% 114% 133% 141% 150%
500-999 tel. 2007 1643 1709 1637 1791 1849 100% 82% 85% 82% 89% 92%

9. táblázat: Mûködõ vállalkozások 1996-2001

A vizsgált kategóriákban Veszprémvarsány esetében a vállalkozások számának növekedésében a megyéhez és a köz-
ségekhez képest egyaránt kedvezõ a helyzet.
Az ezer lakosra vetített értékek is alátámasztják Sikátor helyzetét, mely szerint nagyon kevés vállalkozás van a települé-
sen.

Mûködõ vállalkozások ezer lakosra
1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 70,30 72,57 78,56 81,95 88,42 87,64

GYMSM. köz. 47,73 49,82 52,34 54,14 58,02 57,8

Gyõr 93,51 95,56 106,59 112,93 123,56 123,07

Gyõri KSH 77,42 85,92 95,06 100,54 109,65 109,15

Gy. külsõ gy. 47,86 49,70 52,73 56,53 61,80 60,86

Sikátor 23,12 11,20 8,67 8,72 5,81 5,67
200-499 tel. 40,71 42,92 44,82 47,41 50,38 51,58
V.varsány 60,86 67,09 69,69 82,71 88,08 83,65
500-999 tel. 54,83 44,42 46,61 47,52 51,16 52,08

10. táblázat: Mûködõ vállalkozások ezer lakosra 1996-2001

Társas vállalkozások Társas vállalkozások számának változása 
(1996 100%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001
GYMS megye 8 448 9 459 11 458 12 130 13 096 13 733 100% 112% 136% 144% 155% 162%

GYMSM. köz. 1 679 1 908 2 186 2 437 2 725 2 865 100% 114% 130% 145% 162% 170%

Gyõr 4 154 4 639 5 750 6 021 6 392 6 652 100% 112% 135% 141% 150% 160%

Gyõri KSH 4 853 5 177 6 386 6 728 7 219 7552 100% 107% 132% 139% 149% 156%

Gy. külsõ gy. 386 483 556 629 710 763 100% 125% 144% 163% 184% 197%

Sikátor 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

200-499 tel. 183 233 242 279 318 345 100% 127% 132% 152% 174% 189%
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V.varsány 14 21 22 22 23 26 100% 150% 157% 157% 164% 186%

500-999 tel. 220 268 311 316 353 377 100% 131% 139% 158% 175% 196%

11. táblázat: Társas vállalkozások 1996-2001
A társas vállalkozások a legproduktívabb gazdasági egységek. Hiszen a társas vállalkozások esetében nem a család 
fenntartása a cél, hanem produktívabb gazdasági eredményeket tesz lehetõvé a jogi környezet. A társas vállalkozások 
esetében a település több, mint 200%-os növekedést ért el, amely az átlagosnál jóval magasabb. Ez kedvezõ elõjel a 
település jövõjével kapcsolatban.

Egyéni vállalkozók Egyéni vállalkozók számának változása 
(1996 100%)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001
GYMS megye 21 463 21 372 21 866 22 593 24 332 24 417 100% 100% 102% 105% 113% 114%

GYMSM. köz. 7 380 7 532 7 722 7 807 8 272 8 166 100% 102% 105% 106% 112% 111%

Gyõr 7 762 7 526 7 816 14 355 9 215 9 260 100% 97% 101% 185% 119% 119%

Gyõri KSH 10 904 9 473 9 851 10 471 11 539 11 635 100% 87% 90% 96% 106% 107%

Gy. külsõ gy. 1 686 1 669 1 740 2 477 1 998 2 056 100% 99% 103% 147% 119% 122%

Sikátor 8 4 3 3 2 2 100% 50% 38% 38% 25% 25%

200-499 tel. 803 878 909 908 930 933 100% 109% 113% 113% 116% 116%

V.varsány 44 43 44 55 59 61 100% 98% 100% 125% 134% 139%

500-999 tel. 1 315 1 375 1 398 1 637 1438 1 472 100% 105% 106% 124% 109% 112%

12. táblázat: Egyéni vállalkozók 1996-2001
Sikátor: Látható az adatokból, hogy a vállalkozások összesített számát az egyéni vállalkozások jelentik. 2003-ban az 
önkormányzati adatközlés alapján az egyéni vállalkozások száma 3 db.
Veszprémvarsány: Az egyéni vállalkozók számának növekedése szintén átlag felettinek mondható a vizsgált települések 
körében. Látható az adatokból, hogy a vállalkozások összesített számának jó eredményeit az egyéni vállalkozások szá-
mának növekedése eredményezte, ami gazdasági és foglalkoztatási szempontból is kedvezõtlenebb, mint ha a társas 
vállalkozások növekedtek volna jelentõsebb mértékben. 2003-ban az önkormányzati adatközlés alapján az egyéni 
vállalkozások száma 47 db, ez csökkenõ tendenciát mutat a KSH 2001-es adataihoz képest.
2.4.3. Kereskedelmi intézmények jelenléte

Kiskereskedelmi boltok összesen db Kiskereskedelmi boltok összesen 1000 lakosra
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 6 847 7 175 6 258 6 937 7 308 7 511 7 576 16,08 16,86 14,73 16,35 17,25 17,74 17,40

GYMSM. köz. 2 439 2 341 2 194 2 238 2 231 2 172 2 063 12,82 12,33 11,58 11,82 11,79 11,46 10,81

Gyõr 1 339 1 423 1 644 2 079 2 295 2 515 2 615 10,51 11,17 12,91 16,33 18,05 19,91 20,22

Gyõri KSH 2 292 2 380 2 130 2 570 2 777 - - 11,27 11,69 12,49 15,05 16,23 - -

Gy. Külsõ gy. 536 509 431 436 442 438 428 12,41 11,76 9,95 10,01 10,09 - 9,24

Sikátor 3 3 5 5 5 4 4 8,33 8,67 14,01 14,45 14,53 11,63 11,33

200-499 tel. 231 239 293 308 292 273 279 9,69 9,87 11,32 11,99 11,66 11,02 11,26

V.varsány 20 22 24 24 26 24 22 20,73 23,08 25,16 25,34 27,93 25,78 21,15

500-999 tel. 390 365 395 403 373 372 366 10,59 9,97 10,68 10,99 10,83 10,63 10,31

13. táblázat: Kiskereskedelmi boltok 1995-2001
A kiskereskedelmi bolthálózat a községek lakosságának ellátásában az egyik legfontosabb elem.
Sikátor: Az ezer lakosra vetített adatokat tekintve Sikátor a községi átlag környékén áll.
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Veszprémvarsány: Veszprémvarsány mindig is a megyei átlag felett állt. 1999-ben volt a legtöbb kiskereskedelmi bolt a 
településen. 2001-re visszaesett a korábbi évek szintjére, de még ez is átlag feletti. Ezt az értéket csak Gyõr közelíti meg, 
mely a vizsgált évek során 2001-re érte el ezt a szintet.

Élelmiszerboltok száma db Élelmiszerboltok aránya a kiskereskedelmi
boltokon belül 1000 lakosra

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
GYMS megye 2 214 2 189 1 954 2 185 1 765 1 732 1 706 5,20 5,14 4,60 5,15 4,17 4,09 3,91

GYMSM. köz. 1 010 972 909 965 850 843 797 5,31 5,12 4,80 5,10 4,49 4,45 4,17

Gyõr 402 377 447 586 490 496 514 3,16 2,96 3,51 4,60 3,85 3,93 3,97

Gyõri KSH 825 804 664 813 699 - - 4,06 3,95 3,89 4,76 4,09 - -

Gy. külsõ gy. 212 211 182 202 184 181 180 4,91 4,87 4,20 4,64 4,20 - 3,88

Sikátor 1 1 1 1 1 1 1 2,78 2,89 2,80 2,89 2,91 2,91 2,83

200-499 tel. 138 141 164 173 133 129 188 5,79 5,82 6,34 6,74 5,31 5,21 7,59

V.varsány 8 8 10 9 6 5 4 8,29 8,39 10,48 9,50 6,44 5,37 3,85

500-999 tel. 168 151 160 167 142 149 147 4,56 4,13 4,33 4,55 4,12 4,26 4,14

14. táblázat: Élelmiszerboltok 1995-2001
Hasonlóak a kiskereskedelmi boltokhoz az élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó boltok mutatói.
Sikátor: Sikátor, azon települések közé tartozik, ahol 1 élelmiszerbolt mûködik. Az igényeket valószínûleg kielégíti, mert 
évek óta nem próbálkoztak új bolt nyitásával.
Veszprémvarsány: 95-tõl 2000-ig átlag feletti a boltok aránya, viszont 2001-re a megyei átlagnak megfelelõ arányra 
mérséklõdött. Érdekes, hogy a Veszprémvarsány nagyságú településeken az arány alig ingadozott az évek során és 
tartva mértékét 2001-ben a megyei átlagok felé került. Az önkormányzati adatközlés alapján jelenleg 6db élelmiszerbolt 
van.

Vendéglátóhelyek száma db Vendéglátóhelyek száma 1000 lakosra
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 2 337 2 445 2 072 2 275 2 405 2 478 2 565 5,49 5,75 4,88 5,36 5,68 5,85 5,89

GYMSM. köz. 970 947 898 934 962 967 974 5,10 4,99 4,74 4,93 5,08 5,10 5,10

Gyõr 432 503 456 572 638 697 737 3,39 3,95 3,58 4,49 5,02 5,52 5,7

Gyõri KSH 747 824 630 752 826 - - 3,67 4,05 3,69 4,40 4,83 - -

Gy. külsõ gy. 196 196 183 187 192 202 207 4,54 4,53 4,23 4,29 4,38 - 4,47

Sikátor 2 2 2 2 2 2 2 5,56 5,78 5,60 5,78 5,81 5,81 5,67

200-499 tel. 183 170 172 184 179 186 191 7,67 7,02 6,65 7,16 7,15 7,51 7,71

V.varsány 7 7 7 7 6 7 5 7,25 7,35 7,34 7,39 6,44 7,52 4,81

500-999 tel. 167 173 154 160 141 148 141 4,53 4,73 4,16 4,36 4,09 4,23 3,97

15. táblázat: Vendéglátóhelyek 1995-2001
Sikátor: A vendéglátóegységek száma 2, ennél többre nem is nagyon lenne szükség.
Veszprémvarsány: A vendéglátóegységek száma a vizsgált hét évben stagnálást, majd csökkenést mutat. A megállapítá-
sok hasonlóak, mint az élelmiszerboltok esetében, az arány sokáig átlagon felüli, majd a többi értékhez igazodik 2001-
re.

2.5. A táji környezet adottságai 1

2.5.1. Elhelyezkedés, természeti adottságok
  

1 A fejezet Magyarország kistájainak katasztere i. alapján készült 
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A települések a Bakony-hegység néven ismert Súri-Bakonyalja kistáj részét képezik. A terület természetföldrajzi adottsá-
gait tekintve igen változatos. Mind a talajviszonyok, domborzati adottságok csapadékeloszlások terén változatos, hetero-
gén képet mutat. A települések tengerszint feletti átlagos magassága 135-156 m. Veszprémvarsány a 82-es számú fõút 
mentén, Sikátor a fõúttól 2 km-re fekszik, Gyõrtõl 30,3 kilométerre, Veszprémtõl 37,1 kilométerre, Kisbértõl 17,1 kilométerre
található.
A községek külterületét nagy kiterjedésû erdõterületek és valamivel kisebb szántóterületek jellemzik. Kisebb arányú, de 
települési szinten jelenõs területek vannak ezen felül rét és legelõ hasznosításban is. A mûvelési ág szerinti megoszlást 
az alábbi táblázat mutatja:

Veszprémvarsány Sikátor
Mûvelési ág Terület (ha) Arány (%) Terület (ha) Arány (%)

Erdõ 735,97 35,75% 447,57 33,47%
Lakóterület 93,64 4,55% 50,36 3,77%
Rét, legelõ 348,28 16,92% 128,46 9,61%
Közpark 0,16 0,01%
Kereskedelmi gazdasági terü-
let 5,2 0,25%
Különleges terület 1,79 0,09% 1,85 0,14%
Mezõgazdasági üzemi 18,41 0,89% 18,25 1,36%
Szántóterület 770,73 37,44% 661,06 49,43%
Vasúti terület 10,54 0,51%
Víz 10,2 0,50% 9,52 0,71%
Mezõgazdasági kertes 57,04 2,77% 9,24 0,69%
Összesen: 2058,56 100,00% 1337,4 100,00%

Az erdõterületek nagy arányának oka a domborzatból fakad, hiszen a községek közigazgatási területének nagy része a
Bakony hegyoldalain fekszik. Ezen felül a szántóterületek kis aranykorona értékkel bírnak, nem termelékeny területek. 
Ezért mindig is érdemesebb volt rajtuk erdõgazdálkodást folytatni, mint mezõgazdasági mûvelést. Az erdõk nagy része ma
is gazdasági rendeltetésû.

2.5.2. Domborzati, földtani adottságok
A kistáj a Bakony karsztos fennsíkjához É-on kapcsolódó aprólékosan felszabdalt, laza üledékekbõl épült hegységelõtéri
dombság. A hosszanti dombvonulatok, az eróziós völgyek irányítottsága a hegység É-ra lépcsõsen levetõdõ, sasbérc-
szerûen összetöredezett alaphegységi rajzolatát tükrözi.
Közelben lévõ magaslati pontok 159 és 351 m-en vannak. A felszínt számos, a Bakonyból északnak futó patak völgye 
tagolja. Az alacsonyabban fekvõ területei mérsékelten tagoltak; itt az átlagos völgysûrûség 2,5-2,6 km/km2. A domborzat a 
területhasznosítást nem akadályozza; a patakvölgyek valamivel nedvesebb termõhelyek.
A kistáj uralkodóan erdõ és mezõgazdasági hasznosítású, a mûvelt, nagy lejtésszögû területeken féktelen talajerózió 
pusztít. Ennek bizonyítékai a földes kopárok, a csonka talajszelvények, valamint a feliszapolódó lejtõlábi felszínek és 
allúviumok.
Hasznosítható nyersanyagok: zúzottkõ.
2.5.3. Éghajlat
A kistáj mérsékelten hûvös – mérsékelten száraz és mérsékelten nedves határán fekvõ éghajlati típusba tartozik. Északon
kifejezetten száraz.
A napfényes órák évi száma 1950 és 1970 óra közötti. A nyári évnegyedben átlagosan 770 óra, télen 190-195 óra körüli
napsütésre számíthatunk.
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9,5 •C körüli az évi és 15,5 •C a nyári idõszak középhõmérséklete. A 10,0 •C-ot meghaladó középhõmérséklet átlépésé-
nek tavaszi átlagos határnapja április 14-15, az õszi pedig október 16, így tartama 184 nap. Az év folyamán 190 körüli 
fagymentes napra számíthatunk az április 18 és október 25 közötti idõszakban. Az évi legmagasabb hõmérsékletek 30 
évi átlaga 33 •C, míg a legalacsonyabbaké –14,0 és –15 •C közötti.
A sokévi csapadékátlag 650 mm alatti. Ebbõl a vegetációs idõszakban mintegy 370-390 mm hull. A hótakarós napok 
száma átlagosan 35-40 nap, és 28-30 cm az átlagos maximális hóvastagság.
Az uralkodó szélirány az észak-nyugati, az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatt van.
Az éghajlat a szántóföldi haszonnövényeknek és a nem hõigényes kertészeti kultúráknak megfelelõ.
2.5.4. Vízrajz
A kistáj Bakonyból a Dunához folyó patakok vízgyûjtõ területe. Közülük a Kis-Pándzsa (9 km), a Nagy-Pándzsa (16 km), a 
Vécseni-Vezseny-ér (21 km), a Cuhai-Bakony-ér (25 km), a Concó (20 km) és mellékvizei, valamint a Kocs-Mocsai-patak 
(18 km) a nevezetesebbek. A terület eléggé száraz, gyenge lefolyású.
Árvizek a tavaszi hóolvadás és a kora nyári esõzések alkalmával jelentkeznek, míg a kisvizek õsszel szokásosak. A vízmi-
nõség a települések szennyvize miatt III. és IV. osztályú.
A völgypatak árterének kiterjedése közel 70 km2, amibõl 2,7 km2 a belterület, 24,1 km2 a szántó, 40,1 km2 a rét és legelõ, 
1,9 km2 az erdõ.
A kistájon található nyolc kis természetes tó összterülete 87 ha, közülük a szend melletti Névtelen-tó a legnagyobb (3 ha).
A mesterséges tavak száma 7, felületük 310 ha. Köztük a Ferenc-majori-tó (175 ha) a legjelentõsebb.
A talajvíz mélysége általában 2-4 méter között áll, de a magasabb hátakon az alá is süllyedhet, a völgyekben pedig 2 
méter fölé is emelkedhet. Mennyisége csak a völgyekben haladja meg az 1 l/s.km2-t. Kémiai jellege túlnyomóan kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-35 nk• között változik. A szulfáttartalom 60-300 mg/l között ingadozik.
A rétegvíz mennyisége a többnyire agyagos tározó rétegekben nem éri el az 1 l/s.km2-t. Az artézi kutak száma elég jelen-
tõs. Az átlagos mélységük 100 méter körüli. Az átlagos vízhozamuk is meghaladja a 100 l/p-et. Nagy százalékban erõsen 
vasasok és kemény a vizük.
A vízkészlet kihasználtsági szintje 1984-ben a felszíni vizeknél 20 %, a felszín alattiaknál 40 % körüli volt.
2.5.5. Természetes növényzet, talaj
A kistáj potenciális erdõtársulásai között legelterjedtebbeknek a cseres tölgyesek, a cseres molyhos tölgyesek és a gyer-
tyános kocsánytalan tölgyesek említhetõk. A nyílt társulások között a homokpuszták és a pusztagyepek elterjedtebbek. A 
lágyszárú fajok közül a herefélék, a homok habszegfû, a festõ pipitér, a naprózsa, a homoki fátyolvirág tûnik ki gyakori-
ságával. Az erdészetileg kezelt területeket zömmel fiatalkorú keménylombos erdõk fedik. A mezõgazdasági kultúrák között
a búza, az õszi árpa, a kukorica, a cukorrépa a jelentõsebb.
A felszínt legnagyobb területen agyagbemosódásos barna erdõtalajok fedik. Többségük löszös üledéken képzõdött, 
homokos vályog, vályog mechanikai összetételû, kedvezõ vízgazdálkodású, VI. termékenységi kategóriába sorolható. 
Kisbér és Veszprémvarsány környékén elõfordulnak periglaciális, alluviális üledéken képzõdött, homok mechanikai 
összetételû változatok is. Ezek gyenge víztartó képességûek, kis szervesanyag-tartalmúak és a VII. termékenységi kate-
góriába tartoznak. Erdõsültségük összességében mintegy 40%, szántó pedig 50%-uk.
Az alacsonyabb É-i térszínek löszös anyagain cserjoznom barna erdõtalajok képzõdtek. Mechanikai összetételük homo-
kos vályog, vízgazdálkodásukra a gyenge, vagy a közepes víztartó és vízraktározó képesség jellemzõ. A kisebb 
szervesanyag-tartalmú (erodált) változatok a VI., a nagyobb szervesanyag-tartalmúak pedig a IV. termékenységi kategó-
riába tartoznak. Túlnyomó részben szántóterületek.
A patakvölgyek allúviumán kialakult öntés réti talajok a terület 6%-át foglalják el. Mechanikai összetételük többnyire 
vályog és általában a VI. termékenységi kategóriába tartoznak. Többségében szántók.

2.6. Környezetvédelem

2.6.1. Levegõtisztaság, zaj és rezgéshullámok
A települések közigazgatási területén és annak közvetlen környezetében jelentõs szennyezõ forrás nincs. 
A mezõgazdasági területekrõl esetenként felszálló port a területen lévõ lombos növényzet nagyrészt kiszûri a levegõbõl.
A községben ipari mértékû szennyezõanyag kibocsátás jelenleg nincs. A lakóterületek és a természeti élõhelyek közel-
sége  miatt megjelenése nem kívánatos a jövõben sem.
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A kén-dioxid és szén-monoxid emisszió a hagyományos vegyestüzelésû fûtés hátérbe szorulásával folyamatosan csök-
ken. A gázhálózat kiépülésével a háztartások fokozatosan átállnak a környezetkímélõ fûtési módra.
A közlekedés tekintetében viszonylag alacsony a személygépkocsik aránya a településen az országos átlaghoz képest, 
és nincs jelentõs átmenõ forgalom, mely terhelné a környezetet. 
Üzemi tevékenységbõl származó káros zajterhelésrõl jelenleg nincs tudomás a településen. Megjelenése nem is kívána-
tos.
A közúti gépjármû-közlekedés környezeti zajterhelései a település útjain, a zsáktelepülésbõl adódóan nem érik el a 
megengedett határértékeket. Jelenleg a 82-es út nyomvonala mentén van jelentõsebb mértékû közlekedésbõl származó 
zajterhelés, mely Veszprémvarsány belterületén áthalad. Várható közúti zajterhelést a területen a tervezett 82-es út 
elkerülõ szakasza okoz majd.

2.6.2. Hulladékgazdálkodás2

A településeken a lakossági hulladék gyûjtése szervezett formában történik. A hulladékot a gyõri KOMSZOL RT. gyûjti 
össze. A hulladékot Sikátorra (011/4hrsz) szállítják. Ennek ellenére találhatók illegális hulladéklerakók Veszprémvarsány 
területén, a következõ helyeken:
§ Petõfi út végén
§ Erdõszéleken
§ 05., 09., 010. hrsz
Dögtér, törmeléklerakó a települések területén nincs.
2.6.3. Állattartás
Veszprémvarsányi állattartási rendelet száma: 9/2004(V.29.)
Sikátori állattartási rendelet száma: 8/2004(V.28.)

2.6.4. Felszíni és felszín alatti vizek 
A települések vízellátása az Észak-Bakonyi Regionális rendszerrõl történik, melynek vízbázisa a Fenyõfõi Bauxitbánva 
víztelenítésére létesített két kútból álló vízkivételi mû, ami helyileg Bakonyszentlászlón van.
A szennyvízelvezetés és tisztítás a Veszprémvarsány-Sikátor-Lázi közs rendszerrõl megoldott. 
A felszínalatti vizek minõségének javulásában nagy szerepe van a kiépült csatornahálózatnak. Így kommunális és ipari 
eredetû talajszennyezõdés és talajvíz szennyezõdés nincs a területen. Ipari eredetû felszín alatti vízszennyezõdés szin-
tén nincs a területen. A mezõgazdasági eredetû talajvíz szennyezõdések is – mint említésre került - csökkentek az utóbbi 
években, így a vízminõséget rontó hatása jelentéktelen.

2.8. Épített környezet
2.6.5. Településszerkezet
Sikátor: A település északi részét túlnyomórészt mezõgazdasági szántó alkotja. A déli felén átmenetként rétek és erdõfol-
tok váltakoznak, majd az erdõ válik jellemzõvé. Vecsenypuszta egy külterületi major, mely az észak-keleti határon van. Él 
még itt egy-két család, de alapvetõen mezõgazdasági telep, a veszprémvarsányi MGTSZ tulajdona. A település belterüle-
te a közigazgatási területen belül a déli részen helyezkedik el, közvetlenül a közigazgatási határon. A belterülettõl 
észak-keletre van az Öregszõlõhegy, ahol pincék és kertek vannak. Mezõgazdasági kertes terület van továbbá még a 
belterülettõl délre, közvetlenül a határában.
A jelenlegi falu tengelyét a 82114. mellékút képezi, mely tulajdonképpen a falu fõutcája, a Kossuth Lajos utca. Sikátor 
egy zsáktelepülés. Három fõ irányban van kapuja a településnek a veszprémvarsányin kívül. Ezek nagyrészt kiépítetlen 
földutak: az egyik Bakonybánkra vezet, ez a Bánki út, a második Lázira vezet, ez a temetõ mellett húzódó út és a harmadik
pedig DK-nek indul a Vörös-völgybe, ez utóbbi, az Ady Endre utca, ebben az irányban Rédére lehet eljutni. A fõ irányo-
kon kívül még van egy fontos út, a Rákóczi Ferenc utca, mely Vecsenypusztára visz. 
A központ a vecsenypusztai leágazó keresztezõdésében alakult ki. Itt van a posta, a bolt, a kocsma és polgármesteri 
hivatal. Ez nem a klasszikus történelmi központ, hiszen mindkét templomtól távol esik. Az említett intézmények épületei nem
idõsebbek 30 évnél.

  
2 Önkormányzati adatközlés, lakossági kérdõív alapján
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Veszprémvarsány: A településre alapvetõen az organikus fejlõdés a jellemzõ. A jelenlegi falu tengelyét a 82.sz. fõút 
képezi, melynek része volt a község legrégibb utcája, a Kossuth utca is, de ezt kiváltották egy elkerülõ úttal az 1961-62-
es években. Az elkerülõ és a régi fõút csatlakozásánál alakult ki egy központi településrész.
A község másik legrégibb utcája a Petõfi Sándor utca. Ez a két utca és az errõl szerteágazó utcácskák alkották az õsi 
Varsányt.
A település további szerkezetét az 1920-30-as években a Gyõr-Veszprém tengely nyomán történõ építkezések (Rákóczi 
utca) és a Sikátorra vezetõ (82114.sz. mellék-) út menti beépítések (Ady Endre utca) határozták meg.
A vasútállomás felé az 55-60-as években kezdett el terjeszkedni a település, ezzel kedvezõtlenül meghosszabbították. A 
60-as, 70-es, 80-as évek során további utcák épültek.
A Könyves Kálmán utca és a vele derékszöget bezáró Iskola utca vonalvezetése már mérnökien egyenes. A Gábor Áron 
utca és a Zrínyi Miklós utca és az általuk közre fogott legújabb Ebédlátó utca szintén újabb, lineáris településrészek.
A község településszerkezetének tengelyét a Gyõr - Veszprém út jelenti. A község magja a, régebben 82.sz. fõút része, 
Kossuth Lajos utca. Fontos településrész az ebbõl leágazó Petõfi Sándor utca, mely a hegyet feltáró utak gyûjtõútja. 
Elkülönültebb rész a Sikátorra vezetõ Ady Endre utca. Fiatalabb, mérnöki vonalvezetésû utcák a Zrínyi, a Gábor Áron, a 
Könyves Kálmán és az Iskola utca. Jelenleg kiépülõben van az Ebédlátó utca.

2.6.6. Az épített és mûvi környezet értékvédelme 
Veszprémvarsány:

Országosan védett mûemlékek:
• Római katolikus templom: Hrsz: 285, Kossuth Lajos utca. A kéttornyú, háromhajós római katolikus templom a kö-
zépkori helyén 1774-ben épült, majd 1888-ban részben átalakították. Szószéke rokokó, az 1770-es évekbõl, a fõol-
tára copf a XVIII.század végérõl. Legutolsó jelentõs restaurálása 1955-ben volt.
Helyi védettségre ajánlható építmény van a településen:
Keresztek:
§ Temetõkereszt Jézussal, 1993, hrsz.:5.
§ Millenniumi kereszt, 2000, hrsz.:5.
§ Kopjafa, 1996, hrsz.:5.
§ Kõkereszt Jézussal, 1904, felújítva: 1996, Katolikus templom elõtt.
§ Máriaszobor, Katolikus templom mellett
§ I. és II. világháborús emlékmû, márvány, Kossuth Lajos u. 39.sz elõtt
Lakóépületek:
§ Rákóczi Ferenc u. 102., hrsz.:627.
§ Kossuth Lajos utca 51., hrsz.:295.
§ Jókai utca 9., hrsz.: 237.
Épületek:
Evangélikus templom, 1820. Hrsz:131.

Sikátorban országosan védett mûemlék:
Római katolikus templom, barokk stílusban, épült a 18. században, azóta átalakítva. Berendezés: rokokó fõoltár, 
1760 körüli.
Helyi védettségre ajánlható építmény van a településen:
Keresztek, emlékmûvek:

• Kõkereszt a vecsenypusztai major területén, hrsz.:8606/2.
• Millenniumi fakereszt, 2000, hrsz.: 261/2.
• Világháborús kõmárványemlékmû, hrsz.:101.
• Kõkereszt a temetõben Jézussal és az imádkozó Máriával. Hrsz.:258.
Épületek:
Evangélikus templom, 1896. Hrsz:30, Kossuth Lajos u. 14.

2.6.7. Lakásviszonyok
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Lakásállomány db 1 lakásra jutó lakos 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 157391 158472 159470 160147 160940 162223 165 102 2,71 2,68 2,66 2,65 2,63 2,61 2,63

GYMSM. köz. 68736 68244 68746 68957 69291 69849 69 321 2,77 2,78 2,76 2,75 2,73 2,71 2,75

Gyõr 49139 49452 49619 49798 50033 50446 51 122 2,59 2,58 2,57 2,56 2,54 2,50 2,52

Gyõri KSH 75860 76352 64600 64848 65199 65802 - 2,68 2,67 2,64 2,63 2,62 - -

Gy. külsõ gy. 14970 15083 15201 15244 15308 - 4 976 2,89 2,87 2,85 2,86 2,86 - 2,89

Sikátor 151 151 151 152 152 152 139 2,38 2,29 2,36 2,28 2,26 2,26 2,54

200-499 tel. 9926 10287 11057 11059 10870 10738 9938 2,40 2,35 2,34 2,32 2,30 2,31 2,49

V.varsány 392 390 395 401 403 403 405 2,46 2,44 2,42 2,36 2,31 2,31 2,57

500-999 tel. 14028 13922 14177 14214 13394 - 13729 2,63 2,63 2,61 2,58 2,57 2,59

16. táblázat: Lakásállomány változása 1995-2001
A lakosságszámhoz viszonyított mutató, az egy lakásra jutó lakosok száma alapján látható, hogy Sikátor adatai az átlag-
nak megfelelnek. A sikátori és a veszprémvarsányi együttlakási modell az átlagosan egy lakásban egy egygyerekes, 
vagy az egyik szülõvel együtt élõ kéttagú család.

Épített lakások száma db Épített lakások 1000fõre
1996 1997 1998 1999 2000 2001 96-01 1996 1997 1998 1999 2000 2001 96-01

GYMS megye 1 240 1 196 804 989 1283 1 693 7 205 2,91 2,82 1,90 2,33 3,03 3,89 16,88

GYMSM. köz. 549 620 267 420 558 709 3 123 2,89 3,27 1,41 2,22 2,94 3,71 16,45

Gyõr 369 229 236 318 413 403 1 968 2,90 1,80 1,85 2,50 3,27 3,12 15,44

Gyõri KSH 571 434 319 450 603 - 2 377 2,81 2,55 1,87 2,63 - 3,74 13,59

Gy. külsõ gy. 130 139 65 101 - 240 675 3,00 3,21 1,49 2,31 3,70 5,18 18,89

Sikátor 1 0 1 0 0 0 2 2,89 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 2,89

200-499 tel. - - - - - - - 3,9 2,8 1,9 1,2 1,8 2,4 2,8

V.varsány 1 5 6 2 1 3 18 1,05 5,24 6,34 2,15 1,07 2,88 18,73

500-999 tel. - - - - - - - 1,90 2,50 1,40 2,10 2,70 2,45 13,05

17. táblázat: Épített lakások állományának alakulása 1996-2001
Sikátor: A lakásépítési kedv eltûnt az elmúlt években Sikátoron. Az átlaghoz való viszonyítás nem segíthet, hiszen egyér-
telmû tendencia nincs a településen. A hasonló településeken a csökkenõ lakásépítések után lassú növekedés volt a 
jellemzõ. A vizsgált 6 évben összesen épített házak száma jónak mondható.
Veszprémvarsány: A lakásépítési kedv változó volt Veszprémvarsányon. 1996-ban átlagon aluli, 1997-98-ban kiugróan 
magas, 1999-ben átlagos volt az építkezési kedv. 2000-ben ismét csökkent, majd a 2001-es év ismét az átlaghoz közeli
építkezést számolt. A vizsgált 6 évben összesen épített házak száma jónak mondható.

2.6.8. Épületállomány
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A települések lakóépületei az átlag 
vidéki településekhez viszonyítva jó 
állapotúak, rendezett utcaképet 
adnak. A községeket járva igazán 
leromlott állagú épületekkel csak a 
régebbi településrészeken találko-
zunk. Veszprémvarsányban szorul 
felújításra 1 %-a az épületeknek, 1 
%-a pedig bontásra javasolt álla-
potban vannak.
A települések lakóépület-
állományára a régebbi településré-
szeken az 1800-as, 1900-as évek-
ben épült parasztházak a jellemzõ-
ek. Sajnos eltûntek azok a telepü-
lésrészek, utcák, ahol fennmaradt 
volna egy egész utcasornyi régi 
parasztház. Elszórva találkozunk 
egy-két szebb épülettel. A második 

világháború után kialakult településrészekre az ’50-es, ’70-es évek uniformizált házai nyomják rá a bélyegüket. Túlnyo-
mó többségben az un. „kockaházak” uralkodnak az újabb keletû utcákban. Az utóbbi 20 évben épült épületek többsége 
is a hazánkban sajnos általánosan jellemzõ gyenge-középszerû építészeti színvonalon valósult meg.
A szintszámok tekintetében a falusias beépítésre jellemzõen a földszintes épületek dominálnak, de kiemelkedõen magas 
a ’80-as, ’90-es években épült tetõtér beépítéses és emeletes házak aránya is.

2.7. Vonalas infrastruktúra

2.7.1. Közúti kapcsolatok
A település közvetlen közúti kapcsolatát a 82-es számú állami közlekedési fõút jelenti. Ez az út északi irányban 

Gyõr és az M1 autópályán keresztül Budapest, Hegyeshalom felé, déli irányban Veszprém (Balaton) felé ad kapcsolatot a
településnek. A 82-es számú fõútra van kivezetése Sikátornak Veszprémvarsányon keresztül a 82114 sz. úttal, amely 
csomópont jelenleg a község egyetlen kiépített kijáratát jelenti. Sikátornak részben kiépített kapcsolata van Rédével,
(Vecsenypusztán keresztül) Lázival. Veszprémvarsány északi részén húzódik a Pápa-Kisbér-Tatabánya 8218-as állami 
mellékút mely a térség kelet-nyugati kapcsolatait adja. Veszpéámvarsánynak kiépítetlen kapcsolata van Bakonygyiróttal 
és Bakonyszentlászlóval.

A település kapcsolatai a közép-dunántúli régióval jók, mivel az említett Pápa.kisbér-Tatabánya  8218-as mel-
lékút a kelet-nyugati a 82-es állami fõút az észak-déli közlekedési tengelyt adják.

Hely Távolság Közúti távolság Elérhetõség Távolság Közúti távolság Elérhetõség
Nagyobb települések
Gyõr 30,9 km 31,4 km 43 p 29,2 km 30,3 km 41 p
Pápa 30,4 km 36,3 km 44 p 29,6 km 35,2 km 42 p
Kisbér 16,4 km 20,9 km 25 p 17,1 km 19,8 km 23 p
Veszprém 37,9 km 46,4 km 58 p 37,1 km 45,3 km 56 p

18. táblázat: Sikátor és Veszprémvarsány elérhetõsége

2.7.2. Tömegközlekedés, belterületi utak
Az autóbusszal történõ tömegközlekedést illetõen Gyõr és Veszprém (Zirc) felé közlekedik közvetlen buszjárat a telepü-
lésrõl. A lakossági kérdõívek alapján a település lakossága nincs megelégedve sem a járatok számával, sem az idõbeli 

Sikátor Veszprémvarsány

Épületek építési kor szerint Darabszám %-ban Darabszám %-ban

1945 elõtt épült épület 24 17% 87 20%

1945-1990 között épült ép. 103 74% 308 70%

1990 után épült épület 12 9% 45 10%

Épületek állaga Darabszám %-ban Darabszám %-ban

Jó mûszaki állapotú épület 139 100% 431 98%

Felújításra javasolt épület - - 5 1%

Bontásra ítélt - - 4 1%

Épületek szintszám szerint Darabszám Megoszlás Darabszám Megoszlás
Földszintes épület 118 85% 309 70%

Földszint+emeletes 4 3% 9 2%

Pince+földszint+tetõtér 3 2% 55 13%

Földszint+emelet+tetõtér 6 4% 34 8%

Pince+földszintes 1 1% 15 3%

Földszint+tetõteres 7 5% 18 4%

Összesen: 139 100% 440 100%
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beosztásával. Ez fõként a nagyszámú ingázó miatt jelent problémát. Gyõr, Zirc felé a járatszámok sûrítésére erõs igény 
mutatkozik.
A vasúti személyszállítást a MÁV RT. biztosítja a településen. Szerepe viszonylag elhanyagolható a településen. A kérdõ-
ívek alapján a vonatpárok számával meg van elégedve a lakosság, de a menetidõt túl hosszúnak ítélik meg a távolsá-
gokhoz képest. Vasúti kapcsolatot a 11. számú Gyõr-Veszprém vasútvonal ad a településnek, melynek a település belte-
rületének északi részén van állomása. Az állomás forgalmi csomópont, mely  Pápa és (Kisbér) Tatabánya felé is vasúti 
kapcsolatot. A vasútvonalak B.1. besorolású egyéb mellékvonal 50-60 km/óra engedélyezett sebességgel, dízelvonta-
tással. A pálya jelenlegi állapotában csak ez a hazai viszonylatban is alacsony sebesség engedélyezhetõ. Nemzetközi 
vonatok nem közlekednek. 
A veszprémvarsányi belterületi utak 90%-a burkolattal ellátott. Ennek kb. 20,0%-a régi, felújítást igénylõ burkolat, a 
nagyobbik rész jó minõségû burkolat. Ez a z országos átlaghoz képest is jó arány. Az utak szélessége közlekedési szem-
pontból általában megfelel, kivéve a Szõlõ utca, Horog utca, Petõfi Sándor utca, illetve a Jókai Mór utca felsõ szakaszát, 
melyek helyenként szûk keresztmetszetûek. A lakossági kérdõívek szinte mindegyike kifogásolta a településen a járdák 
és kapubehajtók kiépítettségét, állapotát. A településen 2001-re kiépült minden közmû, újabb az útburkolatot kedvezõt-
lenül befolyásoló beruházás nem várható. Ennek figyelembe vételével mindenképpen célszerû a jövõben az útkiépített-
ségre gondot fordítani.
A településen belül a kerékpáros forgalom részben a domborzati viszonyok miatt is viszonylag alacsony mértékû az or-
szágos átlaghoz viszonyítva. Kiépített kerékpárút a település területén nincs.
A sikátori belterületi utak szintén 90%-a aszfaltozott, a település 6 utcája gyakorlatilag teljesen burkolt. Az utak kereszt-
metszeti szélessége megfelel, dombvidéki szurdok jellegû utak nincsenek a településen. A gyalogos járdák kiépítettsége 
szintén nem megfelelõ, a jövõben ez a fejlesztések egyik támpontja lehet.
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2.7.3. Személygépkocsik

Személygépkocsik száma db Személygépkocsi 1000 lakosra
1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 101 687 103 660 100 112 101 684 108 265 113 602 239 244 236 240 255 261

GYMSM. köz. 37 772 39 037 38 431 38 976 42 321 44 067 199 206 203 206 223 231

Gyõr 36 062 35 898 34 237 34 449 36 320 37 881 283 282 269 271 287 293

Sikátor 58 54 53 59 61 63 168 151 153 172 177 178

200-499 tel. - - - - - - 179 230 278 183 195 202

V.varsány 232 223 229 222 231 234 243 234 242 238 248 225

500-999 tel. - - - - - - 196 202 200 200 215 220

Gyõri KSH 50 881 45 185 43 215 43 622 - - 250 265 253 255 271 277

Gy. külsõ gy. 8 269 8 530 8 404 8 544 - 10 144 191 197 193 195 214 219

19. táblázat: Személygépkocsi állomány változása 1996-2001
A személygépkocsikkal való ellátottságot nevezhetjük motorizáltsági mutatónak. A települések mutatói alacsonyabbak a 
többi vizsgált kategóriához képest, kivéve Veszprémvarsányt 2001-ben. Ennek okát a lakosság viszonylag kedvezõtle-
nebb anyagi helyzetében és az aránylag jó tömegközlekedési ellátottságban kell keresni.

2.7.4. Közmû hálózatok
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás db Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya %

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
GYMS m. 149 994 152 510 154 280 155 639 152 966 156 918 154 370 95,30% 96,20% 96,70% 97,20% 95,00% 96,60% 93,5%

GYMSM. k 62 206 62 519 63 745 64 449 68 147 69 648 65 508 90,50% 91,61% 92,73% 93,46% 98,35% 99,30% 94,5%

Gyõr 50 318 50 794 50 894 51 006 44 041 45 798 45 521 102,40% 102,71% 102,57% 102,43% 88,02% 90,90% 91,0%

Gyõri KSH 75 784 76 352 64 600 64 848 60 309 - - 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 92,50% 95,10% 92,4%

Gy. kül. gy. 14 326 14 525 14 867 15 107 15 308 - 14 987 95,70% 96,30% 97,80% 99,10% 100,00% 100,00% 93,6%

Sikátor 140 140 140 140 140 141 141 92,72% 92,72% 92,72% 92,11% 92,11% 92,76% 101,44%

200-499 t. - - - - - - - 92,3% 99,7% 99,5% 99,5% 99,6% 100,6% 105,6%

V.varsány 346 347 348 350 350 351 351 88,27% 88,97% 88,10% 87,28% 86,85% 87,10% 86,67%

500-999 t. - - - - - - - 87,4% 88,5% 89,1% 90,1% 96,5% 97,2% 94,3%

20. táblázat: A közüzemi vízhálózat változása 1995-2001
Sikátor: A közüzemi vízhálózat a településen 1989-ben épült ki. A víz Fenyõfõrõl jön a településre. Az üzemeltetõ a 
PANNON-VÍZ RT. A településen a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya alacsonyabb, mint a többi vizsgált 
csoport mutatói, ami azért furcsa, mert az épített lakások száma magas volt, viszont a vízhálózatba bekötött lakások száma 
nem nõtt ugyanolyan tempóban.
Veszprémvarsány: A közüzemi vízhálózat a településen 1989-ben épült ki. A víz Fenyõfõrõl érkezik. Az üzemeltetõ a 
PANNON-VÍZ RT. A településen a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya alacsonyabb, mint a többi vizsgált 
csoport mutatói, ami azért furcsa, mert az épített lakások száma magas volt, viszont a vízhálózatba bekötött lakások száma 
nem nõtt ugyanolyan tempóban.

Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakás Hálózatba bekapcsolt lakások aránya %

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
GYMS m. 70 511 72 771 74 731 87 856 93 291 99 505 106 820

44,80
%

45,92
%

46,86
%

54,86% 57,97%
61,30

%
64,7%



Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A

31
www.ter-halo.hu

GYMSM. k. 3 987 5 703 7 299 19 718 23 943 26 545 29 461 5,80% 8,36%
10,62

%
28,59% 34,55%

37,80
%

42,5%

Gyõr 42 063 42 093 42 137 42 189 38 274 40 230 42 175
85,60

%
85,12

%
84,92

%
84,72% 76,50%

79,80
%

82,5%

Gyõri KSH 42 178 42 223 42 248 45 848 42 575 - -
55,60

%
55,30

%
65,40

%
70,70% 65,30%

69,30
%

72,9%

Gy. kül. gy. 0 0 0 3 811 4 776 - 6 340 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 31,20%
35,70

%
39,6%

Sikátor 0 0 0 0 0 0 76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 54,6%

200-499 t. - - - - - - - 1,1 3,9 4,9 6,3 7,8 8,5 9,8

V.varsány
0 0 0 0 0 0 240 - - - - - -

59,26
%

500-999 t. - - - - - - - 2,8% 4,4% 5,2% 23,2% 25,8% 27,6% 31,1%
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Közmûolló:
Közüzemi vízvezeték hálózat km Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat km

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
GYMS m. 2 546,80 2 556,10 2 580,40 2 613,10 2 654,50 2 695,30 2 707,5 688,9 686,7 750,8 1 488,80 1 649,00 1758,4 1 893,6

GYMSM. k. 1 742,40 1 754,30 1 778,10 1 790,90 1 824,50 1 841,40 1 823,5 205 272,5 313,6 1 008,80 1 146,20 1244,2 1 329,9

Gyõr 352 352,4 352,9 354,9 355,5 358 359,5 242 231 231,8 232,2 232,6 233,2 234,1

Sikátor 3,4 3,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 0 0 0 0 0 0 4,9

V.varsány 13,2 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 0 0 0 0 0 0 8,9

21. táblázat: A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat változása 1995-2001
Sikátor: A településen 1999 év folyamán kezdték meg a csatornahálózat kiépítését 2001-ben már 76 lakás volt bekötve a 
csatornahálózatra. Azóta is folyamatosan nõ a szennyvízcsatornával ellátott lakások aránya, melyrõl még nincs pontos 
adat a statisztikai évkönyvekben. Az önkormányzati adatok szerint jelenleg a település háztartásainak kb. 55%-a van 
rákötve a rendszerre. Az üzemeltetõ a PANNON-VÍZ RT. A szennyvizek befogadója a veszprémvarsányi szennyvíztisztító 
telep.
Veszprémvarsány: A településen 1999 év folyamán kezdték meg a csatornahálózat kiépítését 2001-ben már 240 lakás 
volt bekötve a csatornahálózatra. Azóta is folyamatosan nõ a szennyvízcsatornával ellátott lakások aránya, melyrõl még 
nincs pontos adat a statisztikai évkönyvekben. Az önkormányzati adatok szerint jelenleg a település háztartásainak kb. 
62%-a van rákötve a rendszerre. Az üzemeltetõ a PANNON-VÍZ RT. A szennyvizek befogadója a helyben lévõ szennyvíz-
tisztító telep.
2.7.5. Villamosenergia-hálózat

Villamos energiát fogyasztó háztartás Villamos energiát fogyasztó háztartások aránya
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS m 174785 176500 177894 178697 180227 182611 191753 111,05% 111,38% 111,55% 111,58% 111,98% 112,57% -

GYMSM. k. 74741 75387 75985 76442 76909 77939 77772 108,74% 110,47% 110,53% 110,85% 110,99% 111,58% -

Gyõr 55454 55719 55975 56165 56569 57036 61362 112,85% 112,67% 112,81% 112,79% 113,06% 113,06% -

Sikátor 153 153 153 153 151 149 151 101,32% 101,32% 101,32% 100,66% 99,34% 98,03% 108,63%

V.varsány 447 458 455 455 449 450 452 114,03% 117,44% 115,19% 113,47% 111,41% 111,66% 111,60%

A villamos hálózatot az ÉDÁSZ Rt. üzemelteti a településeken.
2.7.6. Gázellátás

Vezetékes gázt fogyasztó háztartások Vezetékes gázt fogyasztó háztartások a lakásállo-
mány %-ában

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS m 71 538 75 900 82 100 87 555 97 361 103 402 108 335 45,45% 47,89% 51,48% 54,67% 60,50% 63,74% 65,61%

GYMSM. k. 10 463 12 447 14 967 18 433 25 858 29 871 32 201 15,22% 18,24% 21,77% 26,73% 37,32% 42,77% 46,45%

Gyõr 43 063 44 275 44 883 45 339 46 071 46 723 47 422 87,63% 89,53% 90,46% 91,05% 92,08% 92,62% 91,39%

Gyõri KSH 45 755 48 377 47 658 48 442 52 159 - - 60,31% 63,36% 73,77% 74,70% 80,00% 82,40% -

Gy. kül.gy. 1 253 2 312 2 728 3 557 5 670 - 7 638 8,37% 15,33% 17,94% 23,34% 37,04% - 47,70%

Sikátor 0 0 0 0 0 6 28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,95% 20,14%

200-499 tel. 324,36 435,98 859,35 1322,57 1855,09 2871,19 3547,78 3,27% 4,24% 7,77% 11,96% 17,07% 26,74% 35,70%

V.varsány - - - - - 32 73 - - - - - 7,94% 18,02%

500-999 tel. 2 395 2 957 3 055 3 601 4 868 5 595 6 269 17,07% 21,24% 21,55% 25,33% 36,34% 41,03% 45,66%

22. táblázat: Gázhálózat változása 1995-2001
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Sikátor: 2000-ben kapcsolódott be a gázhálózatba. A gázhálózatot a KÖGÁZ Rt. üzemelteti. A 2001-es adat nagyon 
alacsony, de az önkormányzati adatközlés szerint jelenleg is csak 25%-os a rákötések száma. A hasonló nagyságú 
községek átlagban elõrébb járnak.
Veszprémvarsány: Veszprémvarsány 2000-ben kapcsolódott be a gázhálózatba. A gázhálózatot itt is a KÖGÁZ Rt. üze-
melteti. A lakások mára már viszonylag magas arányban bekapcsolódtak a vezetékes gázfogyasztásba, de a 2001-es 
adat még nagyon alacsony. Az önkormányzati adatközlés szerint 2003-ban 34% a bekapcsolódások száma. A hasonló 
nagyságú községekben még ennél is nagyobb az ellátottság.
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2.7.7. Távbeszélõ-hálózat, Hírközlés

Távbeszélõkészülékek száma Távbeszélõ fõvonal 1000 lakosra
1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 120 833 131 699 143 805 155 492 150 636 - 284 310 339 367 355 327

GYMSM. köz. 40 429 46 238 52 441 58 465 59 133 - 213 244 277 309 311 289

Gyõr 45 620 47 227 49 892 52 882 49 090 - 358 371 392 416 387 355

Gyõri KSH 60 243 57 291 61 321 65 860 - - 296 336 359 385 363 333

Gy. külsõ gy. 8 442 9 742 11 321 13 101 - - 195 225 260 299 300 273

Sikátor 4 78 87 90 90 95 12 218 251 262 262 269

200-499 tel. - - - - - - 174 230 278 330 336 325

V.varsány 45 266 284 286 294 302 47 279 300 307 316 290

500-999 tel. - - - - - - 226 250 284 314 322 304

23. táblázat: Távbeszélõ hálózat 1995-2001
A távbeszélõkészülékek száma az információs társadalom egyik meghatározó mérõszáma. Bár a szolgáltatás piaci ala-
pon történik, de a fent említett okok miatt meg kell vizsgálnunk az ellátottság szintjét. A statisztikai közlés során módszerta-
ni váltás következett be, ugyanis 2000-tõl a távbeszélõ fõvonalakat tünteti fel a KSH, szemben az eddigi gyakorlattal, 
amikor a telefonkészülékek számát közölte az adatsor.

Sikátor: A telefonhálózat a településen 1996-ban épült ki, mely késõinek mondható más településekhez képest. 
A szolgáltatást a INVITEL Rt. végzi. Az ezer lakosra jutó vonalak száma növekvõ tendenciát mutatott 2000-ig, amikor a 
lakónépesség száma megugrott, de a vonalak száma nem követte ugyanolyan mértékben. 2001-ben a lakások 68%-
ának megfelelõ számú volt a vonalak száma. A vizsgált többi kategóriához képest itt a legalacsonyabb a telefonos ellátás 
aránya, de nem marad el nagyon messze a hasonló nagyságú települések átlagától.

A nyilvános telefonfülkék száma: 1db
A kábeltelevízós hálózat még nem épült ki a településen. Magyarországon a települések nagy része rendelkezik kábel-
tévével, de a szennyvízelvezetés nem megoldott. Sikátor esetében ez fordítva van, mely követendõ példa lenne.

Veszprémvarsány: A telefonhálózat a településen 1997-ben épült ki, mely késõinek mondható más települé-
sekhez képest. A szolgáltatást a INVITEL Rt. végzi. Az ezer lakosra jutó vonalak száma növekvõ tendenciát mutatott 2000-
ig, amikor a lakónépesség száma megugrott, de a vonalak száma nem követte ugyanolyan mértékben. 2001-ben a laká-
sok 75%-ának megfelelõ számú volt a vonalak száma. A vizsgált többi kategóriához képest itt a legalacsonyabb a telefo-
nos ellátás aránya, de nem marad el nagyon messze a hasonló nagyságú települések átlagától.
Adótorony a településen: Köveshegy: 1231/3 hrsz, 1248/1 hrsz

A nyilvános telefonfülkék száma: 3db
A kábeltelevízós hálózat 1993-ban épült ki a településen. A lakások 27%-ában van bekötve. Az üzemeltetõ a gyõri szék-
helyû Falu-TV Kft.

2.8. Humán Infrastruktúra

2.8.1. Egészségügyi intézmények
Sikátor: A település egészségügyi feladatait ellátó intézményei mind helyben találhatóak:
§ Orvosi a Kossuth utca 43. alatt van (253.hrsz). Az épület jó állagú.
§ Fogorvosi ellátás Veszprémvarsányban van.
§ Gyógyszertár szintén Veszprémvarsányban van.
§ Szakrendelõk Gyõrben vagy Veszprémben érhetõk el a település lakossága számára.
§ Állatorvosi ellátás Veszprémvarsányban van.
Veszprémvarsány:
A település egészségügyi feladatait ellátó intézményei mind helyben találhatóak:
§ Orvosi és fogorvosi rendelõ a Kossuth utca 21. alatt van, az iskolával közös ingatlanon. Az épület jó állagú.
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§ Gyógyszertár szintén a központban van (Kossuth u. 1.), az épület jó állagú.
§ Szakrendelõk Gyõrben vagy Veszprémben érhetõk el a település lakossága számára.
§ Állatorvosi ellátás: van. Az állatorvos címe: Rákóczi u. 3. 
§ Idõsek klubja: Kossuth u. 49., jó állagú földszintes épület.

Férõhely: 35 fõ, Gondozottak száma: 23 fõ, Dolgozók száma: 2 fõ
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2.8.2. Oktatási intézmények 

Óvoda
Óvodás gyermekek száma Óvodás gyermekek 1000 lakosra

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 16 937 16 561 15 925 15 644 15 266 15 301 14 133 39,77 38,92 37,49 36,88 36,03 36,15 32,47

GYMSM. köz 7 652 7 481 7 271 7 132 7 034 7 069 6 251 40,22 39,41 38,37 37,67 37,18 37,30 32,74

Gyõr 5 116 5 017 4 780 4 674 4 499 4 499 4 069 40,16 39,37 37,55 36,72 35,39 35,62 31,47

V.varsány 68 61 57 61 53 53 47 70,47 64,01 59,75 64,41 56,93 56,93 45,19

Óvodai férõhely Óvodai kihasználtság

GYMS megye 17 031 16 862 16 733 16 745 16 513 16 563 16 319 99,45% 98,21% 95,17% 93,42% 92,45% 92,38% 87%

GYMSM. köz 8 191 8 102 8 046 8 050 7 963 8 013 7 790 93,42% 92,34% 90,37% 88,60% 88,33% 88,22% 81%

Gyõr 4 675 4 692 4 716 4 738 4 688 4 688 4 526 109,43% 106,93% 101,36% 98,65% 95,97% 95,97% 90%

V.varsány 50 50 50 50 50 50 50 136,00% 122,00% 114,00% 122,00% 106,00% 106,00% 94,00%

24. táblázat: Óvodák legfontosabb adatai 1995-2001
A napközi otthonos óvoda egy épületben mûködik az iskolával. (Iskola u. 16.) Jó állapotban lévõ kétemeletes épület. Az 
alábbi táblázatban az intézmény legfontosabb jellemzõit mutatjuk be.
Az önkormányzati adatközlés szerint az óvodás gyermekek száma jelenleg 41. Az óvoda kihasználtsága folyamatosan 
csökken. Jelenleg már csak 82%-os a kihasználtság.
Az óvodapedagógusok száma évek óta változatlanul 4 fõ. A pedagógusok mellett 5 kisegítõ dolgozót is alkalmaznak. A 
gyermeklétszám csökkenése kedvezõen hatott az egy pedagógusra jutó gyermekek arányára. A gyermeklétszám még 
jelenleg is átlag fölötti. Mára csak 10,25 gyermek jut egy óvodapedagógusra, ami jóval a megyei átlag alatt van.
Általános Iskola

Általános iskolai tanuló Általános iskolai tanuló 1000 lakosra
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 41569 40742 40477 40238 40059 4096 38 302 98 96 95 88 95 94 88

GYMSM. köz. 17624 17281 16984 16746 16463 16500 16 024 93 91 90 95 87 87 84

Gyõr 12982 12749 12783 12932 12953 12953 11 765 102 100 100 102 102 102 91

V.varsány 227 219 219 215 211 211 209 235 230 230 227 227 227 201

500-999 t. - - - - - - - 89 87 88 86 88 87 79

Gyõri KSH 19929 19538 16369 16398 16422 - - 98 96 96 96 96 - -

Gy. külsõ gy. 3930 3853 3853 3788 3681 - 3 613 91 89 89 87 84 84 78

Általános iskolai osztályterem Általános iskolai tanuló egy osztályteremre
GYMS megye 2338 2306 2329 2332 2363 2365 - 18 18 17 31 20 20 17

GYMSM. köz. 1146 1142 1148 1155 1174 1176 - 15 15 15 24 16 16 14

Gyõr 664 661 651 659 668 668 - 20 19 33 35 23 23 21

V.varsány 10 10 10 10 10 10 10 23 22 22 22 21 21 21

500-999 t. - - - - - - - 13 12 12 11 12 12 11

Gyõri KSH 1107 1085 909 911 782 - 18 18 18 18 21 21 -

Gy. külsõ gy. 246 241 148 152 204 - 16 16 26 25 18 18 17

25. táblázat: Általános iskolai mutatók változása 1995-2001
A körzeti általános iskola tehát egy épületben van az óvodával. A Veszprémvarsányban tanulók száma folyamatosan 
csökkent, de az ezer lakosra vetített adatok még így is jóval nagyobb a létszám a településen. Az osztálytermek száma 10, 
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mely változatlan volt az évek során. Az osztálytermek és az általános iskolai tanulók hányadosa alapján látható, hogy 
Veszprémvarsány osztálytermei hasonló kihasználtságúak voltak, mint a gyõrieké, a hasonló települések majdnem két-
szerese. 

Az iskolának jelenleg az önkormányzati adatközlés szerint 194 tanulója van, ebbõl 27 fõ 
végzõs. A statisztikai évkönyv szerint a településen van napközis ellátás, amit a településrõl 
dolgozni eljárók magas aránya indokol. A napközis ellátásban több mint a tanulók fele, 126 
fõ részesült 2001-ben. Az oktatási feladatokat 16 pedagógus látja el, mindegyikük rendelke-
zik a feladatának ellátásához szükséges képesítéssel. A kisegítõk száma 15 fõ.

Sikátor: 35 fõ
Lázi: 37 fõ
Románd: 8 fõ
Bakonygyirót: 10 fõ
Bakonypéterd: 5 fõ

Más településekrõl bejá-
rók száma

2.8.3. Továbbtanulási szokások3

Az általános iskolások döntõ többsége Dorogon, Esztergomban, Budapesten tanul tovább. A továbbtanulók intézménytí-
pusonkénti megoszlása a következõképpen alakul:

Sikátor Veszprémvarsány
Az általános iskolások döntõ több-
sége Gyõrben, Pápán és Zircen 
tanul tovább. A továbbtanulók 
intézménytípusonkénti megoszlása
a következõképpen alakul:

Intézménytípus Arány Intézménytípus Arány
Gimnázium 25 % Gimnázium 50 %

Szakközépiskola 25 % Szakközépiskola 25 %

Szakmunkásképzõ 50 % Szakmunkásképzõ 25 %

26. táblázat: Továbbtanulási szokások (becsült adat)
2.8.4. Kulturális intézmények,  helyi szervezetek, események 

Könyvtár

Önkormányzati könyvtárak egységei 1000 db Önkormányzati könyvtárak egységei 1000 lakosra
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

GYMS megye 1 886 1 941 1 935 1 935 1 960 1 954 - 4 430,00 4 561,60 4 553,90 4 553,90 4 625,20 4 605,70 4 942,6

GYMSM. köz. 799 799 592 592 580 604 - 4 227,00 4 210,30 3 125,40 3 125,40 3 066,10 3 174,20 3 194,2

500-999 tel 200 197 128 127 124 - - 3 713,00 3 681,60 2 393,30 2 393,30 2 262,50 - 2 465,3

Gyõr 643 694 829 829 855 833 - 5 047,00 5 446,00 6 513,10 6 513,10 6 728,60 6594,94 7 486,0

V.varsány 7 7 7 7 7 7 7 7253,88 7253,88 7253,88 7253,88 7253,88 7253,88 7253,88

Sikátor 3 3 3 3 3 3 3 8333,33 8670,52 8403,36 8670,52 8720,93 8720,93 8498,58

27. táblázat: Könyvtárak 1995-2001
A statisztikai adatok alapján mindkét település könyvtára az ellátás mennyiségében a községek adatait magasan túllépi. 

2.8.5. Egyéb intézmények4

Sikátor: 
§ Polgármesteri hivatal: Kossuth Lajos u. 4., viszonylag új, fsz.-es épület, a postával egybeépítve.
§ Rendõrõrs: Zircen van
§ Posta: 2003.09.30.-ig volt. A legközelebbi Veszprémvarsányban található.
§ Sportpálya: Bánki u. (05/1.hrsz.).
Veszprémvarsány:
§ Polgármesteri hivatal: Kossuth Lajos u. 47., viszonylag új, fsz+em.-es épület.
§ Rendõrõrs: csak Zircen

  
3 Önkormányzati adatközlés
4 Önkormányzati adatközlés
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§ Önkéntes tûzoltó egyesület
§ Posta: Könyves Kálmán utcában található, a vendéglõ mögötti területen (512/6hrsz.), jó állagú épület.
§ Takarékszövetkezet: Rákóczi Ferenc utca 13. (1/1hrsz), jó állagú épület.
§ ÉDÁSZ kirendeltség: Rákóczi Ferenc utca 15., 3db jó állagú épület, fõépület: fsz+em.
§ Sportpálya: Könyves Kálmán u. (504.hrsz.), öltözõ: K. K. u. 7. Alatti épület, mely jó állapotú. Összességében községi 

szinten jól ellátja feladatát.
§ A volt TSZ irodája a Könyves Kálmán utcában a központhoz közel van. Az épület jó állagú, egy emeletes irodaház.
2.8.6. Intézményfejlesztési igények
A kérdõívek alapján a lakosság részérõl legfontosabb igényként egy tornacsarnok építése fogalmazódott meg. Ezen felül
szükségesnek látják a polgármesteri hivatal, az orvosi rendelõ és a mûvelõdési ház bõvítését, felújítását, korszerûsítését. 
A többi intézménnyel kapcsolatban elégedett a lakosság, az általuk nyújtott ellátás színvonalát megfelelõnek ítélik. Az 
esetleges intézményfejlesztéseket célszerûnek tartjuk a településközponti funkciókat betöltõ terek rendezésével együtt 
kezelve megvalósítani. 
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2.9. Térkapcsolatok

Bp
7%

Kisbér
2%

Pér
5% P.halma

2%

Gyõr
84%

1. ábra: Veszprémvarsány, Sikátor lakosságának rendszeres személyi mozgása5

A települések lakossága által kitöltött kérdõívekbõl, jól le lehetett szûrni, mely települések felé orientálódik a lakosság. 
Veszprémvarsány, Sikátor térkapcsolatai Gyõr irányában  erõsek, a másik két irány gyengébb, de hasonló nagyságren-
dû. A mozgások 50%-a Gyõr irányában, 30%-a Zirc, Veszprém irányában és 10--10%-a Bakonyszentlászló, Pannon-
halma irányában tevõdik.  A legtöbben a munkahelyet, bevásárlási lehetõségeket, szórakozást, egészségügyi szolgálta-
tásokat és hivatali ügyintézést jelölték meg, mely ezekhez a városokhoz köti õket. Gyõr munkahelyet, bevásárlási, szóra-
kozási, egészségügyi szolgáltatás nyújt, illetve a megyeszékhely adminisztrációs húzóereje is megnyilvánul. A három 
város közül Pannonhalmára csak szinte kizárólag hivatali ügyek intézése és bevásárlás miatt jár a lakosság. Zirc eseté-
ben az ügyintézés, vásárlás és egészségügyi ellátás igénybevétele egyformán erõs kapcsolatot ad.
Mint a volt megyeszékhelyre Veszprém felé csak ügyintézés, iskolai tanulmányok miatt jár a lakosság. Bakonyszentlászló 
pedig, mint munkahely került a térkapcsolatok közé.

3. A KÖZSÉGEK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÕK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

3.1. A településfejlesztés szereplõi által meghatározott elõnyök és hátrányok
A jelenlegi helyzet értékelését a települési kérdõívek alapján az alábbi táblázatban soroltuk fel. A kérdõíves felmérés 
természetesen nem tükrözi hûen a lakosság hozzáállását, de áttekintõ képet nyújt a településen élõk véleményérõl.
Arra kértük a válaszadókat, hogy sorolják fel és rangsorolják településük elõnyeit és hátrányait .

Elõnyök Hátrányok

Közmûvesítettség 7 Nagy átmenõ forgalom, kamionforgalom 8

82-es fõút 7 Rossz, kevés járda 6

Gyõr közelsége 3 Szórakozási, sportolási, kulturális lehetõség hiánya 6

Orvosi rendelõ 3 Rossz mellékutak 5

Csendes 2 Munkalehetõség hiánya 4

Két iskola van 2 Falubeli széthúzás 4

Van óvoda 2 Kultúrház, faluház, sportcsarnok hiánya 3

Közlekedés jó 2 Kerékpárút hiánya 3

Van gyógyszertár 2 Illegális hulladék-lerakóhelyek 3

  
5 A lakossági kérdõíves felmérés alapján
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Jó fekvés 2 Bölcsõde hiánya 2

Falusias környezet 2 Korlátozott beépítési lehetõségek 2

Vannak mûemlékek 2 Csapadékvíz-elvezetés hiánya 2

Tömegközlekedés jó 2 Rossz közvilágítás 2

Van vendéglátó egység 2 Rossz telefonvonal 2

Tiszta 1 Ügyeleti ellátás hiánya 1

Családias 1 Nemzeti ünnepeken nincs megemlékezés 1

Sík vidék 1 Nincs vasút 1

Nagy zöldterületek 1 Gyõr messze van 1

Természetvédelem 1

Elkerülõ út hiánya 1

28. táblázat). Veszprémvarsány, Sikátor elõnyei közül legtöbben a települések természeti adottságait, földrajzi elhelyez-
kedését emelték ki. Nagy elõnynek érzik a Bakony közelségét, az ebben rejlõ turisztikai, sportolási, idegenforgalmi lehe-
tõségeket, a jó levegõt, csendes nyugodt környezetet, Sikátor esetében az átmenõ forgalom hiányát. 
Kedvezõen ítélik meg ezek mellett a közmûvekkel és intézményekkel való ellátottságot, hiány viszont a több éve megol-
datlan körzeti mentõállomás kialakítása, mely kistérségi kérdés is.

Elõnyök Hátrányok

Közmûvesítettség 7 Nagy átmenõ forgalom, kamionforgalom 8

82-es fõút 7 Rossz, kevés járda 6

Gyõr közelsége 3 Szórakozási, sportolási, kulturális lehetõség hiánya 6

Orvosi rendelõ 3 Rossz mellékutak 5

Csendes 2 Munkalehetõség hiánya 4

Két iskola van 2 Falubeli széthúzás 4

Van óvoda 2 Kultúrház, faluház, sportcsarnok hiánya 3

Közlekedés jó 2 Kerékpárút hiánya 3

Van gyógyszertár 2 Illegális hulladék-lerakóhelyek 3

Jó fekvés 2 Bölcsõde hiánya 2

Falusias környezet 2 Korlátozott beépítési lehetõségek 2

Vannak mûemlékek 2 Csapadékvíz-elvezetés hiánya 2

Tömegközlekedés jó 2 Rossz közvilágítás 2

Van vendéglátó egység 2 Rossz telefonvonal 2

Tiszta 1 Ügyeleti ellátás hiánya 1

Családias 1 Nemzeti ünnepeken nincs megemlékezés 1

Sík vidék 1 Nincs vasút 1

Nagy zöldterületek 1 Gyõr messze van 1
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Természetvédelem 1

Elkerülõ út hiánya 1

28. táblázat: Veszprémvarsány elõnyei és hátrányai
A hátrányok közül a munkalehetõségek hiányát tüntették fel a legtöbben a kérdõíveken. Az ipari üzemek bezárásával 
megszûntek a helyi és közeli munkalehetõségek, az emberek viszonylag nagyobb távolságra kényszerülnek ingázni. Ezt 
az eddig helyben és közelben dolgozók nagyon kedvezõtlenül ítélik meg. Az ingázó lakosok nagy része Gyõrbe, Zircre
és Bakonyszentlászlóra ingázik. Szerencsés dolog, hogy a Gyõri Ipari Park üzemeibe szervezett üzemi buszokkal járhat-
nak.
Nagy hátránynak tekintik a szórakozási, kulturális lehetõségek hiányát, azt, hogy a település egyáltalán nem rendelkezik 
az idegenforgalom, turizmus által megkívánt szálláshelyekkel és vendéglátó létesítményekkel a település. 
Többen megemlítették az oktatás nem kielégítõ színvonalát és mûvelõdés, sportolási lehetõségek hiányát.

3.2. Sikátor SWOT analízise

A SWOT analízis alkalmas egy adott területi egység adottságainak rövid, összefoglaló jellegû bemutatására. A táblázat-
ban a belsõ adottságokat, jelen esetben Sikátor és Veszprémvarsány községek erõsségeit és gyengeségeit mutatjuk be. 
A veszélyek és lehetõségek a külsõ környezet fejlõdésének következményeit mutatja be.
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Erõsségek Gyengeségek
Lakossági hozzáállás

Az önkormányzat településfejlesztési tervet készíttet A lakosság inaktív (kevés kérdõív érkezett vissza)
Humán adottságok

Pozitív vándorlási egyenleg Negatív természetes szaporodás
Gazdasági adottságok

Alacsony munkanélküliség A munkavégzés többségében nem helyben történik.
Van erdõ mint gazdálkodási lehetõség Alacsony a vállalkozások aránya

Az alapellátást biztosító élelmiszerboltok aránya alacsony
A turizmus alapinfrastruktúrája hiányzik (minõségi étterem, 
szálló)

Környezetvédelem, táji, települési adottságok
Természetközeli tájadottság Veszélyes hulladék gyûjtése nem megoldott
Alacsony a motorizáltsági szint
A kommunális hulladék – elszállítás megoldódott
Természetvédelmi területek közelsége
Csatornahálózat kiépült

Mûvi környezet
Van építési telek

Vonalas és Humán Infrastruktúra
Csatorna hálózat kiépült Vasúti tömegközlekedés nincs
A gázvezeték- hálózat kiépítése megtörtént Rossz  járdák
Jó intézményi infrastruktúra. Közlekedésileg árnyékos helyzet
Helyi pénzintézet Csapadékelvezetés hiánya
Speciális intézmények jelenléte Ügyeleti ellátás hiánya
Van sportpálya kiépítésére hely Szórakozási, sportolási, kulturális lehetõség hiánya

Lehetõségek Veszélyek
Sikátor fejlõdõ térségben fekszik Elöregedõ település
A természetközeli adottságok felértékelõdése A mezõgazdaság válsága
Gyõr, Veszprém elérhetõ közelségben fekszik
Jogosultság a rurális gazdaság Uniós támogatására A városi üzemek bezárásával nõhet a munkanélküliség.

3.3. Veszprémvarsány SWOT analízise
Erõsségek Gyengeségek

Lakossági hozzáállás
Az önkormányzat településfejlesztési tervet készíttet
A település lakosságának van jövõképe
A lakosság fele képes lenne befogadni a letelepülni, üdül-
ni szándékozókat

A lakosság másik fele kedvezõtlen fogadtatásban részesíti 
a településre betelepülni szándékozókat

Veszprémvarsány rendelkezni fog beruházásokat lehetõvé 
tevõ rendezési tervvel

Humán adottságok
Pozitív természetes szaporodás Ingadozó vándorlási egyenleg
Lassan, de növekvõ lakosság

Gazdasági adottságok
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Elhanyagolható munkanélküliség A munkavégzés többségében nem helyben történik.
A vállalkozói szerkezet pozitív irányban strukturálódik át Alacsony a vállalkozások aránya
A társas vállalkozások számának növekedése Az alapellátást biztosító élelmiszerboltok aránya alacsony
Vállalkozási kedv gyors növekedése A turizmus alapinfrastruktúrája hiányzik 
Helyi vállalkozások szerkezete

Környezetvédelem, táji, települési adottságok
Természetközeli tájadottság Veszélyes hulladék gyûjtése nem megoldott
Alacsony a motorizáltsági szint Zavaró közúti forgalom
A kommunális hulladék – elszállítás megoldódott Illegális szemétlerakók
Természetvédelmi területek közelsége
Csatornahálózat kiépült

Mûvi környezet
Mûemlékek léte Kevés építési telek

Rossz állapotú épületek
Vonalas és Humán Infrastruktúra

Csatorna hálózat kiépült Rossz utak és járdák
A gázvezeték- hálózat kiépítése megtörtént Telefonvonal minõsége nem megfelelõ
Jó intézményi infrastruktúra. Rossz közvilágítás
Helyi pénzintézet Kerékpárút hiánya
Speciális intézmények jelenléte Sportcsarnok hiánya
Van sportpálya Faluház hiánya
Vannak kulturális elõadások

Lehetõségek Veszélyek
Veszprémvarsány fejlõdõ térségben fekszik A nagyobb vállalkozások elsõsorban a városokat választ-

ják telephelyül 
Zöldmezõs beruházásokra alkalmas potenciális terüle-
tekkel rendelkezik

A mezõgazdaság válsága

A természetközeli adottságok felértékelõdése A vállalkozások a jobb elérhetõséggel rendelkezõ telep-
helyeket választják

Gyõr, Veszprém elérhetõ közelségben fekszik 82-es út várható új nyomvonala kedvezõtlenül érinti a 
települést

Jogosultság a rurális gazdaság Uniós támogatására A városi üzemek bezárásával nõhet a munkanélküliség.
29. táblázat: Az elõkészítõ fázisban meghatározott elõnyök és hátrányok

A táblázatban bemutatott adottságok alapján látható, hogy a feladatok döntõ többségére az önkormányzatnak csak 
közvetett ráhatása van. 
Amennyiben a település a kormányzati döntések következtében több normatív támogatáshoz jut, illetve az SZJA helyben 
maradó része növekedik, több forrást tud indukálni a helyi ipar, és ezáltal a foglalkoztatás és az adóbevételek növelésé-
re. Vállalkozásbarát önkormányzati rendszer segíthet az újabb vállalkozások megtelepedésében.

3.4. A területfejlesztés fõ célja, irányai

3.4.1. A területfejlesztés célcsoportjai, azokhoz kapcsolódó részcélok rendszere 

Sikátor Célrendszere
Cél V i r á g z ó  k ö z s é g
Prog-
ram

A. Gazdaságfejlesztés B. Lakosság-centrikusság C. Környezet és településkép
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Alprog
ram

I. Infrastruktúra II. Ipartelepítés I. Közérzet javítá-
sa

II. Kommunikáció I. Település-
kép

II. Környezetvé-
delem

Feladatok
1. Építési területek 

nyitása
Gazdasági mar-
keting

Közösségi intéz-
mények fejlesztése

Kommunikáció a 
lakossággal

Virágosítás, 
parkosítási 
program

Szelektív hulla-
dékgyûjtés beve-
zetése

2. Útfelújítás, tele-
pülésközi utak 
építése

Vendéglátó-ipari
alapinfrastruktú-
ra letelepedé-
sének ösztönzé-
se

Faluszépítés Általános település-
marketing

Úthálózat és 
csapadékvíz 
elvezetés 
megoldása

Hulladékátrakó 
telep megnyitása

3. Felkészülés az 
informatikai 
fejlesztésekre

Munkalehetõsé-
gek teremtése

Stratégiai együttmû-
ködés a környezõ 
településekkel

Közvilágítás 
javítása

Veszprémvarsány Célrendszere
Cél V i r á g z ó  k ö z s é g

Prog-
ram

A. Gazdaságfejlesztés B. Lakosság-centrikusság C. Környezet és településkép

Alprog
ram

I. Infrastruktúra II. Ipartelepítés I. Közérzet javítá-
sa

II. Kommunikáció I. Település-
kép

II. Környezetvé-
delem

Feladatok
1. Építési területek 

nyitása
Iparterületek 
kialakítása

Közösségi intéz-
mények fejlesztése

Kommunikáció a
lakossággal

Virágosítás, 
parkosítási 
program

Elkerülõ út meg-
építése

2. Útfelújítás Gazdasági mar-
keting

Faluszépítés Általános település-
marketing

Úthálózat és 
csapadékvíz 
elvezetés 
megoldása

Illegális szemétle-
rakók megszünte-
tése

3. Felkészülés az 
informatikai 
fejlesztésekre

Vendéglátó-ipari
alapinfrastruktú-
ra letelepedé-
sének ösztönzé-
se

Munkalehetõsé-
gek teremtése

Stratégiai együttmû-
ködés a környezõ 
településekkel

Közvilágítás 
javítása

Szelektív hulla-
dékgyûjtés beve-
zetése

30. táblázat: A községek célpiramisa és a kapcsolódó feladatrendszer
3.4.2. A részcélok (programok és alprogramok) egymás közötti kapcsolatok
A település célpiramisánál látható, hogy bizonyos kulcselemek több területen is megtalálhatók. Ezek az utak javítása, 
gazdasági területek maximális kihasználtságának elérése –marketing – kommunikáció és a turizmus fellendítése. Ezek 
olyan intézkedések, amelyek többcélúak, alaprendeltetésükön túl több célnak is fontos elemei. A településfejlesztés 
alapfilozófiája, hogy ezen elemek fejlesztése a legfontosabb, ezért ezeket nevezhetjük kulcsprioritásnak, vagy vezérpro-
jektnek.
A 82-es út és a vasút adottságait kihasználva beszállítói jellegû ipari egységek és termelõ tevékenységek egyaránt lete-
lepedhetnek. Ezeknek szükségük van megfelelõ kiszolgálásra (közmûvek, vasút, közút, étterem, szálloda), illetve munka-
erõre. A helyi munkalehetõségek megteremetésével a lakosság kevesebb része kényszerül ingázásra a környezõ vá-
rosokba.
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A természeti és települési értékek védelme, az idegenforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások megteremtése szintén
munkahely teremtõ és településfejlesztõ hatású.
Természetesen mindegyik részcél esetében szükséges a projektek teljes tervezése és kidolgozása.
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

1. HATÁROZATTERVEZET - VESZPRÉMVARSÁNY

VESZPRÉMVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ TESTÜLETÉNEK  
............... /2005. (.............) SZ. HATÁROZATA  

A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRÕL  

Veszprémvarsány község Önkormányzatának Képviselõ testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint, valamint az épített környe-
zet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§-ának (3) bek. b) pontjára tekintettel az alábbi döntést 
hozza:  

1. Veszprémvarsány község közigazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja a TÉR-HÁLÓ Kft. TH-03-02-15/V számú 
tervdokumentációjának É-1 számú, M=1:10.000 méretarányú Településszerkezeti tervét és a Településszerkezeti terv 
mellékelt leírását.  
2. Utasítja a Jegyzõt, hogy a Településszerkezeti terv alapján a Helyi Építési Szabályzatot terjessze a Képviselõtestület 
elé.  

Határidõ: folyamatos  
Felelõs: Jegyzõ  

Kelt: Veszprémvarsány, 2005. év ................. hó ...... nap  

................…. .................. 
Polgármester  Jegyzõ  
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2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA - VESZPRÉMVARSÁNY

A településszerkezeti terv feladata, hogy a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott települési stratégiai célok 
által indukált fejlesztési elképzelések számára biztosítsa a terület felhasználás lehetõségét, illetve ott ahol indokolt bizto-
sítsa a jelenlegi használat a természeti és épített környezet értékeinek védelmét.
Veszprémvarsány település fõ stratégiai céljai:
• Minõségi fejlõdés biztosítása, élhetõ település, komfortos lakókörnyezet kialakítása
• Lakóterületek biztosítása a település szerves továbbfejlesztésével
• Saját gazdasági potenciál megteremtésének lehetõsége a települési autonómia biztosítása érdekében
• Korszerû közlekedési és egyéb infrastruktúra létrehozásának elõsegítése
• A táji adottságok védelme, egyúttal a benne rejlõ lehetõségek kiaknázása 

2.1. A község településszerkezete
A község településszerkezetének fejlesztésekor és a település általános fejlesztésekor figyelembe vettük a már meglévõ 
–a területhasználatot jelentõsen befolyásoló- mûvi és környezeti adottságokat. Meglévõ és a települések életét, fejlõdé-
sét meghatározó elemeknek kell tekinteni: 
- A 82-es fõút és a vasút mentén kialakított nagyobb gazdasági területet 
- A 82-es fõút községen átvezetõ szakaszának déli részén található részben önkormányzati és a település területén 
elszórtan elhelyezkedõ kisebb gazdasági területeket
- A táj- és településképi szempontból értékes Kossuth utca és az „öreg” Varsány településközpontot
- A meglévõ nagy kiterjedésû erdõterületeket
- A mezõgazdasági mûvelés alatt álló területeket
- A szintén jelentõs kiterjedésû volt zártkerteket, melyek mára elveszítették eredeti funkcióikat
- A domborzati adottságokat
- A szennyvíztisztítót és védõtávolságát
- A közlekedés-fejlesztési elképzeléseket
A településszerkezet fejlesztésekor ezek figyelembevétele mellett arra törekedtünk, hogy a terepadottságokat és a már 
kialakult szerkezetet a lehetõ legnagyobb mértékben figyelembe vegyük és kihasználjuk. A fejlesztés során az organiku-
san kialakult falu – domborzati adottságokhoz illeszkedõ - szerves továbbfejlõdését kívántuk biztosítani a hagyományos 
településszerkezet megbontása nélkül.

A fejlesztések illeszkednek a jelenlegi utcahálózathoz és folytatják a már megkezdett fejlesztési irányokat. A belterületi 
határ csak kis mértékben módosul a tervezett lakóterületek belterületbe vonásával. (Ezek a területek általában a volt 
zártkertek területei, melyek jelenleg sem belterületnek sem külterületnek nem tekinthetõek igazán.) 
A lakóterületi fejlesztések során nagyobb arányban a volt zártkertek és kisebb mértékben szántóterületek kerülnek belte-
rületbe és beépítésre szánt területbe. A legjelentõsebb gazdasági területfejlesztés a szántóterületek nagyobb arányú 
csökkenését eredményezi, de ezek a területek a vasút és a 82-es út közötti területek. Kisebb területû gazdasági területek 
a Kossuthi utca végén alakulnak ki.
A tervezett településszerkezetben hat fõ területfelhasználási kategóriát különböztetünk meg. Ezek a lakóterületi funkció, 
a településközponti funkció,  különleges sport és szabadidõs funkció, kereskedelmi gazdasági funkció és végül a mezõ-
gazdasági és erdõgazdasági funkció.
A lakóterületi fejlesztés helye a település északi és nyugati részén – Zrínyi Miklós utca és környéke – illetve Kossuth utca 
keleti teleksorának telekvégei. A gazdasági területfejlesztés helye a jelenlegi vasúti nyomvonal és a 82-es fõút  melletti 
terület. A sport és szabadidõs területek helyei külterületen a meglévõ  belterületen a focipálya és környéke, illetve a 
tervezett fejlesztési területük.  A sportpálya feletti dombra különleges sport-szabadidõs területet terveztünk, ahol gyer-
mektábor, esetleg üdülõ és a hozzá kapcsolódó létesítmények kaphatnak helyet.

2.2. Beépítésre szánt területek

2.2.1. Lakóterületek
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Lakóterület fejlesztést több helyen is tervez a település, mert jelenleg nem áll rendelkezésre elegendõ üres építési telek. 
A településen az elmúlt években kialakított új lakóterületen az Ebédlátó, Gábor Áron, Zrínyi Miklós utca környékén szinte
teljesen beépültek már a kialakított építési telkek. A jelenlegi belterületi határon belül a vizsgálatok alapján nem lehet új 
lakóterületeket kijelölni, kivétel a még szabadon feltárható terület a Kossuth Lajos utca és a 82-es közötti régi zártkertes 
terület. Elsõsorban hangsúlyosan támogatandónak tartjuk a meglévõ lakóterületen belüli foghíjak beépülését a régi 
épületek felújítását, az épített környezet értékeinek megõrzését. Ugyanakkor szükség van új telkek kijelölésére is. A ter-
vezett lakóterület fejlesztések belterületi határmódosítást igényelnek majd.
Konkrét fejlesztési elképzelések az alábbiak:

• 1/A-B.Ütem: Az Ebédlátó hegy feltárásának folytatása, a Gábor Áron utcai telkek hátsó felének beépítése. Ehhez 
az ütemhez csatlakozhat a Herceg utcai telkek kialakítása a Szõlõ utca felé. Mintegy 18db telek tárható fel. A te-
rület feltárása két ütemben valósulhat meg. 

• 2/A. Ütem: A Zrínyi Miklós utcára merõleges, a Rákóczi Ferenc úttal( 82-es fõút) párhuzamos 592.hrsz.-ú meglé-
võ földút kiépítésével megoszthatóvá válnak a 82-es menti telkek. Déli irányban az Ebédlátó utcáig folytatható( 
11 db telek). Északi irányban, pedig belül 12 db telek alakítható ki.

• 2/B. Ütem: A 3/A ütemhez szorosan kapcsolódó ütemben a Zrínyi Miklós utcával párhuzamosan egy új út nyílik, 
keleten az 592.hrsz-ú útba kötésével, nyugaton pedig a Zrínyi útra való derékszögû ráfordításával. (kb. 35-40 
telek).

• 3/A-B. Ütem: A belterület K-i oldala a 82-es és a Kossuth Lajos utca által közre fogott orsó alakú terület. Ennek 
az egyharmada jelenleg a Kossuth utca által feltárt lakóterület. Az északi fele zártkert, a déli fele pedig szántó 
mûvelési ágban van. A zártkertek magasabban fekszenek mint a Kossuth utca, ezért csak a 82-es felõl induló 
úttal alkalmas a feltárásra. A fõ feltáró út a Kossuth utcával párhuzamosan húzódik, mely lehetõvé teszi az ott 
húzódó telekvégek önálló telekkialakítását. A 82-es út felõli szakasz szerepel „A” ütemben(15 db telek), mely-
nek egy része belterületbe vonandó. A feltáró út továbbhaladásával, pedig „B” ütemként( 14 db telek) folytat-
ható a telekkialakítás.

• 4. Ütem: A Zrínyi Miklós utca nyugati végén délre merõleges leágazó utca tárja fel az Uradalmi táblát( kb.:14db 
telek). A tervezett út folytatódik a kerteken keresztül, mely a 2/B ütemben szereplõ területen halad keresztül a 
tervezett sport és szabadidõ területhez kapcsolatot biztosítva.

Tartalék területek:
• A 3/A.ütem folytatásaként a zártkertek további feltárása.
• A 4.ütemben szereplõ úttal párhuzamosan, de attól nyugatabbra fekvõ út tárja fel az Uradalmi Tábla maradék 

részeit.
• A 2/A.ütem 592.hrsz. út északi irányban való folytatásával a Rákóczi Ferenc utca telkeinek további megosztása.
• Az elõzõhöz hasonlóan a Rákóczi Ferenc utca keleti oldalán fekvõ telkek mögött húzódó feltáró úttal, azok 

megoszthatók illetve az út másik oldalán a Bánhegyi dûlõ szántóiból lehet telkeket alakítani.
2.2.2. Településközpont vegyes területek
A település központja a Rákóczi Ferenc, a Kossuth Lajos utca és a Könyves Kálmán utca találkozásánál van. Itt van az 
ABC, az étterem, a presszó, a gyógyszertár, a posta és a TSZ iroda,  Könyves Kálmán utca mindkét oldalán. A terület 
intenzív beépítését a településközponti vegyes terület kialakítása teszi lehetõvé. A telken belüli zöldterületek kialakításá-
val kellemes intézményi központi terület érhetõ el.
A többi, szintén nem elhanyagolható intézmény a Kossuth Lajos utca mentén helyezkedik el: evangélikus templom, katoli-
kus templom, orvosi rendelõ, polgármesteri hivatal. Az orvosi rendelõ telkének kivételével a többi intézmény nem kon-
centráltan jelenik meg  a községben. Az intézményeket felfûzõ Kossuth utca széles fásított, járdákkal gyéren ellátott terü-
let, de felszín vízelvezetés illetve a leállósávok hiánya rendezetlenné teszi a jó adottságú fõutcát. A Kossuth utcai közte-
rület alakítási tervkészítést az intézkedési tervben is szerepeltetjük. A katolikus templom körüli részen is adott az orsó 
alakú tér, melynek zöldterülete figyelmet érdemel. A mögötte fekvõ játszótér is kellemes meglepetés az idelátogatóknak, 
az itt élõ lakósságnak pedig fontos élettér. A meglévõ mûvelõdési ház és telke szintén településközponti övezetbe kerül 
az esetleges bõvítések lehetõségének megteremtése érdelében. Az Iskola utcában az általános iskola és területe a 
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Kossuth utcai orvosi rendelõ területéig az építendõ „fecske” házzal együtt a várható intézményfejlesztések biztosítása 
érdekében településközponti vegyes területbe tervezett.
2.2.3. Különleges területek
Különleges területek a településen a temetõk területei, a sport és szabadidõs területek. 
A településen a rég izraelita temetõt, mely  a Petõfi Sándor utca végében található, már nem használják. A Kálvária utcai 
a Rákóczi Ferenc utcai a község lakosságának a temetõje.. A jövõben célszerû kegyeleti parkként megõrizni az izraelita 
temetõ területét. A Rákóczi utcából nyíló új temetõ az 1930-as években került kialakításra, azonban méreténél fogva nem 
tudja kielégíteni a település igényeit. A településen szükség van új, temetõ számára alkalmas terület kijelölésére. Erre a 
célra a jelenlegi temetõ keleti oldalában található- ma még be nem épített - zöldterület egy része került bõvítési terület-
ként kijelölésre. Az új temetõnek azért van ilyen hatalmas méretû területigénye, mert az elõírások szerint az új temetõk 
területén belül 30 méter széles védõfásítást kell kialakítani. 
Sport és szabadidõs területként a jelenlegi sportpálya és környéke került kijelölésre. A sportpálya a Könyves Kálmán 
utcában található,  melynek területe a jövõbeni szabadidõs sportolási tevékenységeknek nem felel meg.  A képviselõ 
testület döntése érdekében, új sport-szabadidõs területet az ÉDÁSZ telephely melletti 070-es külterületi út mentén jelöl-
tünk ki. A sportpálya környezetében, a sportolás, szabadidõs tevékenységek építményei illetve települési szintû sport-
csarnok elhelyezésére van lehetõség. A terület teljes közmûvesítettséggel rendelkezik, településszerkezeti szempontból 
fekvése kedvezõ. A látványvédelem és a szántóföldek és a tervezett temetõbõvítés felõli jobb lehatárolás (szél és por 
elleni védelem) miatt a sport és szabadidõs területeken telken belüli védõfasor telepítését írtuk elõ.

2.2.4. Gazdasági területek
A legjelentõsebb gazdasági területet a Jóbarátság Mezõgazdasági és Vagyonkezelõ Szövetkezet és az Agro-Milch Me-
zõgazdasági és Szolgáltató Kft. mezõgazdasági üzemi területe a sikátori út mellett, a település észak-keleti részén. Itt 
több gazdasági épület is található, melyek a növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez kapcsolódnak. A terület 
keleti irányban bõvül egy kereskedelmi gazdasági területtel. A mezõgazdasági üzemi terület bõvítése nem tervezett.
További gazdasági épületek vannak a településen a 82.sz. fõút és a vasút találkozásánál, a település ÉNY-i végénél. Itt 
található a régi Malomipari Vállalat, melynek helyén most egy mûanyagelem-gyártó kft. üzemel. A vasútállomástól észa-
kabbra van egy Tüzelõ és építõanyag-kereskedõ, továbbá egy benzinkút. A 82-es nyugati oldalán kereskedelmi gazda-
sági területet tervez a község a Pápa-Kisbér úti keresztezõdésig.
A gazdasági területek két nagyobb tömbje a 82-es út és a vasút melletti tervezett kereskedelmi gazdasági terület illetve a 
Kossuth  utca végé déli végén a 82-es fõút csatlakozásánál található – részben önkormányzati – területen jelzett gazda-
sági terület fejlesztés.
A terület közlekedési feltárása a 82-es fõúttal párhuzamos szervizúton keresztül lehetséges. A terület  jelenleg szántó 
mûvelési ágú. Jelentõs terület a vasút másik oldalán található egy már kivett terület, melyen a Bakony MVSZ Kft. Húsfel-
dolgozó üzeme mûködik.  
Az új fejlesztésû gazdasági területek közmûves ellátása megoldható, hiszen a Rákóczi utcai közmûvezetékek itt haladnak 
el, ezekre megoldható a rácsatlakozás. A lakóterületek közelsége miatt a területen szintén csak olyan funkciók megtele-
pedése és mûködése kívánatos, melyek környezetterhelése nem haladja meg a lakóterületre elõírt határértékeket.
Egy, már meglévõ sertéstenyésztõ telep van a 094/10. hrsz-ú területen. Ez mezõgazdasági üzemi kategóriába fog kerül-
ni.

2.3. Beépítésre nem szánt területek

2.3.1. Mezõgazdasági területek
A település beépítésre nem szánt külterületének 36%-a erdõ mûvelésû ágú terület, 54%-a szántó, 3%-a kert (volt zárt-
kertek) és 7%-a rét, gyümölcsös mûvelésû ágú terület. A beépítésre szánt külterületi helyek nincsenek. 
A település déli határában található nagy kiterjedésû erdõterületek közvetlenül határosak a Magas-Bakonyi Természet-
védelmi  Körzet  védett területeivel. Az erdõterületek kiterjedése a településen a tervek szerint nem csökken.
A mezõgazdasági területekkel kapcsolatban a NEP javaslatai alapján annyi változás történik, hogy a jövõben a 4-es 
minõségi osztálynál rosszabb szántóterületeken kívánatos lenne erdõtelepítés megvalósítása a mezõgazdasági mûvelés 
helyett.
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A település mezõgazdasági területein a település vezetésével összhangban fontosnak tartottuk ezen területek beépíté-
sének szigorítását. A szabályozás során a szántó, kert, rét, szõlõ stb. mûvelési ágú területekre az általánosnál szigorúbb 
beépítési paramétereket írtunk elõ. A  volt zártkertek területét mezõgazdasági kiskeretes jelleggel szabályoztuk.
2.3.2. Zöldterületek
Településszerkezeti szempontból  nincs kiemelt fontosságú zöldterület fejlesztési terület a községben. A Kossuth utca és 
a 82-es átmenõ szakaszának találkozása - a vendéglõ elõtti teresedés - mindenképpen javasolt közterületrendezésre, 
zöldfelület kialakítással. A tér alkalmas lehet a községkapu tervszerû megteremtésére. A meglévõ egyéb teresedéseken
(a Katolikus templom mögötti tér, a temetõ elõtti milleniumi tér) lévõ közparkok tartoznak a zöldterületi területfelhasználás 
övezeteibe. A település központjait is jelentõ terek, közparkok esetében komplett közterületrendezési terv készítését 
javasoljuk, melynek keretében a zöldfelületek, burkolatok, közmûvek egységes koncepció alapján történõ igényes kiala-
kítása lehetõvé válik. 
2.3.3. Erdõterületek
Az erdõterületek a település külterületének több mint felét alkotják. A NEP alapján a 4-nél rosszabb besorolású szántók 
is potenciálisan erdõtelepítésre javasoltak. Az erdõterületek nagy része rendeltetése szerint gazdasági erdõ besorolá-
sú. A gazdasági erdõterületeken kívül más hasznosítású redõterületek nem tervezettek.
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3. RENDELETTERVEZET - A SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
9/2005 (VI.17)  RENDELETE

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

Veszprémvarsány község Önkormányzatának képviselõtestülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 
1997. évi LXXVIII. Törvény (a továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a 
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési Követelményekben (a továbbiak-
ban OTÉK) és a módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében 
biztosított feladat- és jogkörében eljárva, illetve a 51/2005 (VI.17) Ökt. határozattal elfogadott településszerkezeti terve 
alapján a megalkotja Veszprémvarsány helyi építési szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ) szóló rendeletét, a TH-03-02-
15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2,  és SZ-4 jelû szabályozási terveit jóváhagyja, és ezek együttes alkalma-
zását elrendeli.

I. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK
Az elõírások hatálya és alkalmazása

1.§
/1/Jelen rendelet hatálya kiterjed Veszprémvarsány község teljes közigazgatási területére.
/2/A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és területet alakítani, továbbá – a bánya-
mûveléshez szükséges földalatti építmények kivételével – mûtárgyat és más építményt tervezni, építeni, felújítani, helyre-
állítani átalakítani, korszerûsíteni, bõvíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvé-
nyû hatósági elõírásoknak (OTÉK, ágazati szabványok stb.) és e rendeletben elõírtaknak megfelelõen szabad.
/3/Jelen rendelet csak TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2, SZ-4 számú szabályozási tervlapjaival 
együtt érvényes, csak ezekkel együtt módosítható.

Szabályozási elemek
2.§

/1/A szabályozási terv, valamint jelen rendelet elõírásai kötelezõ és irányadó  szabályozási elemeket tartalmaznak.
/2/I. rendû kötelezõ szabályozási elemek 
• az építési elõírások a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre 
• a szabályozási vonal ( közterületet a nem közterülettõl elválasztó vonal )
• a közúti szabályozási elemek (szabályozási szélességek) 
• területfelhasználási módok határa
• építési övezet határa 
• beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa
• 10 éven túli szabályozási vonal
• készítendõ részletes szabályozási terv határa
• telek beépíthetõ és nem beépíthetõ területének határa
• építési hely határa
/3/II. rendû szabályozási elemek a /2/ bekezdésben nem említett szabályozási elemek.

• irányadó telekhatár
• irányadó szabályozási vonal

/4/Az irányadó szabályozási elemek betartása ajánlott.
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/5/ A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2, SZ-4 jelû tervein a K jel a kialakult állapotot ill. kialakult 
méreteket jelenti.

Az állattartásra vonatkozó elõírások
3.§

Az új állattartó épületek létesítési szabályait és az állattartás egyéb szabályait a hatályos állattartási rendelet6 határozza 
meg a településen.

  
6 9/2004. (V.29.) rendelet
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Építési engedélyhez kötött tevékenységek
4.§

/1/A vonatkozó jogszabályban7 felsoroltakon túl a következõ építési munkák is csak építési engedély alapján végezhetõk:
a./építési telken, illetve területen elhelyezett, közterületrõl látható mindenfajta reklám, hirdetés létesítése, festése, felsze-
relése.
b./külterületen mindenfajta kerítés létesítése 
/2/Külterületen a kerítés anyaga fa, élõsövény ill. drótháló lehet, fa oszlopokkal, betonoszlopokkal.

Övezeti besorolások
5.§

A szabályozási és övezeti terv Veszprémvarsány közigazgatási területét az alábbi övezetekre bontja:

Megnevezés: Rajzi jel:
Beépítésre szánt területek:
lakóterület
 falusias lakó L f

vegyes  terület
 településközponti vegyes terület Vt

gazdasági
 kereskedelmi, szolgáltató  terület G ksz
 Ipari – jelentõs mértékû zavaró hatású G ip

különleges terület
 sport és szabadidõs tevékenység területe K sp
 temetõ K t
 kegyeleti park K k
 Hulladék udvar K h

Beépítésre nem szánt területek:
közlekedési és közmûterületek
 kiszolgáló út KÖ
 települési gyûjtõút KÖ gy
 gyalogút KÖ gya
 településközi út KÖ t
 országos fõút KÖ f
 országos mellékút KÖ m
 vasút KÖ k
 szennyvíztisztító területe KÖ szt
 víztározó területe KÖ vt
 vízmû terület KÖ vm
 transzformátor telep KÖ tr

erdõterületek
 gazdasági célú erdõ E g
 védõ erdõ E v
 Erdészház E e

zöldterület
 közpark Z kp

mezõgazdasági területek
  

7 46/1997. /XII.29./ KTM. rendelet 9. §
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 szántó terület M sz
 rét, legelõ terület M r
 kert terület M k

vízgazdálkodási területek
 vízfelület, vízfolyás V
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Védõtávolságok
6.§

/1/  Folyóvizek, csatornák, holtágak mentén a partéltõl számított  fenntartási sávjain a hatályos jogszabály8 elõírásai sze-
rint lehetséges létesítményeket, építményeket elhelyezni.
/2/A 20 kV-os nagyfeszültségû vezetéknél külterületen a tengelytõl mért 6 méteres védõtávolságon belül, belterületen a 
tengelytõl mért 2,5 méteres védõtávolságon belül építmény nem helyezhetõ el.
/3/A település 1000 méteres védõtávolságán belül dögkút, hulladéklerakó (törmeléklerakó kivételével) illetve más egyéb 
bûzös, fertõzésveszélyes tevékenységet folytató telephely illetve szélerõmû nem létesíthetõ.
/4/Az országos közforgalmú vasutak vágánytengelyétõl számított 50 méteres védõtávolságán belül épület, építmény csak 
a kezelõ (MÁV RT.)  és a Közlekedési Fõfelügyelet Vasúti felügyelet (szakhatóság) hozzájárulásával helyezhetõ el.
/5/A külterületen  közutak tengelyétõl számított 50 m-en belül, épületet, építményt elhelyezni, ásványvagyont kitermelni 
csak a kezelõ hozzájárulásával lehetséges.
/6/A  külterületi  erdõ- és mezõgazdasági  utak tengelyétõl számított 6-6 m-én belül építményt elhelyezni nem lehet. 

A telekalakítás szabályai
7.§

/1/A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 SZ-2, SZ-4 jelû szabályozási tervein irányadó telekhatárral, 
megszüntetõ jellel, vagy a kettõ együttes alkalmazásával jelölt telekalakítás ajánlás.
/2/A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 SZ-2, SZ-4 tervein ’K’ jellel ellátott méretek, telekosztások a 
kialakult állapothoz alkalmazkodó telekszélességeket, telekmélységeket és telekterületeket jelentik. A ’K’ jel alkalmazása 
esetén:
• a kialakított minimális telekszélesség nem lehet kisebb az utcában már kialakult telekszélességek átlagánál
• a kialakított minimális telekmélység nem lehet kisebb az utcában már kialakult telekmélységek átlagánál
• a kialakított maximális telekszélesség nem lehet nagyobb 40 méternél
A ’K’ jel és a megszüntetõ jel ’X’ együttes alkalmazása esetén a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és 
SZ-2 SZ-4 tervein a megszüntetõ jellel kialakítandó állapotot kell az építési engedélyhez figyelembe venni.
/3/A falusias lakóterületeken telket összevonni 40 méteres telekszélességig lehet. 

A létesítmények elhelyezésének szabályai
8.§

/1/ Ahol a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció  SZ-1,SZ-2 és SZ-4 jelû szabályozási terve nem tartalmazza az 
építési hely határvonalát, ott az épületek elhelyezésére szolgáló területet az övezetre vonatkozó elõ-, oldal-, és hátsó-
kerti méretek betartásával kell meghatározni.
/2/Oldalhatáron álló beépítés esetén 

• kelet-nyugati fekvésû teleknél az északi oldalhatáron
• dél-kelet – észak-nyugati fekvésû teleknél az észak-keleti oldalhatáron
• észak-kelet – dél-nyugati fekvésû teleknél az észak-nyugati oldalhatáron
• észak-déli fekvésû teleknél a keleti oldalhatáron

kell az épületeket elhelyezni. 
/3/Az újonnan beépítésre kerülõ 1 ha.-nál nagyobb terület beépítése elõtt vízügyi szakvéleményt kell készíttetni az adott 
területre és a vízügyi szakvéleményben foglaltaknak megfelelõen kell eljárni. 
/4/Oldalhatáron álló beépítés esetén melléképítményt (pl. garázst) a fõ funkciót hordozó épülettel egybeépítve vagy a fõ 
funkciót hordozó épülettel megegyezõ oldalhatáron lehet elhelyezni.
/5/Azokon a helyeken, ahol a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2, SZ-4 jelû tervei 10 éven túli 
szabályozási vonallal tervezett utakat jelölnek, ott az utak nyomvonalában épületeket elhelyezni nem lehet.
/6/A település közigazgatási területén  technológia torony (adótorony, átjátszóállomás) a meglévõ és tervezett belterületi 
határtól számított 150 m-én kívül  magassági korlátozás nélkül elhelyezhetõ.

  
8 46/1999. Korm. rendelet
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/7/ Szélkerék a település  közigazgatási területén a bakonyi hegyek, a természeti környezet  látványvédelme miatt nem 
helyezhetõ el. 

A kialakult esetekre vonatkozó rendelkezések
9.§

/1/Az építési övezeti elõírásoktól eltérõen kialakult telekméreteket, telekhasználatot, vagy megvalósult épületet és bár-
mely más, a követelményeknek meg nem felelõ övezeti tényezõt, ha az jogszerûen vagy jóhiszemûen valósult meg a 
HÉSZ közreadása elõtt; továbbá, ha annak megvalósulása érvényes építési engedély alapján folyamatban van, kiala-
kultnak kell tekinteni.
/2/Ha a beépítettség mértéke magasabb vagy a telek területe kisebb a megengedettnél, akkor a telken meglévõ épület 
felújítható, átalakítható, de a beépítettség nem növelhetõ, az épületek építménymagassága az övezeti paraméter szerint  
növelhetõ. A szintterület növelése a tetõtér beépítésével lehetséges.
/3/Azokon a területeken, ahol a telekméretekre vonatkozó elõírás „K” kialakult, építési telek alakítása a tömbben jellem-
zõen kialakult telekméreteknek megfelelõen – az építési telek beépítési módjára beépítettségére és az építmények között 
megengedett legkisebb távolságokra vonatkozó elõírások figyelembe vételével – történhet. A kialakított telek területe a 
tömbben illetve a tömbön belüli övezetben kialakult és beépített telkek területének átlagától maximum 10 %-al térhet el.
/4/Korábban túlnyomórészt felosztott telektömb területen lévõ olyan kialakult telek, melynek valamely mérete nem felel 
meg az övezeti elõírásoknak, a beépítési mód (építési hely), a beépítettség és az építmények közötti megengedett legki-
sebb távolság figyelembevételével beépíthetõ.
/5/Már kialakult tömbbelsõ esetén a telekhatárok módosítása esetén, az övezeti határvonaltól max. 10 méter eltérés en-
gedélyezett.

A közmûvekre vonatkozó rendelkezések
10.§

/1/ A közüzemi közmû-, távközlési és adatátviteli hálózatokat (továbbiakban közmûvek) és azok létesítményeit, valamint 
ezek vonatkozó jogszabályok, szabványok szerinti védõtávolságait közterületen, vagy a közmû-üzemeltetõ telkén belül 
kell elhelyezni. Ettõl eltérõ esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet biztosítani. 
/2/ A közmûvekkel kapcsolatos mindennemû építési tevékenység során az OTÉK, valamint a vonatkozó ágazati elõírások, 
szabványok elõírásait be kell tartani.
/3/ Közút területén közmûvek elhelyezéséhez az út kezelõjének hozzájárulása szükséges.
/4/ Közmûvek számára szolgalmi jogot új beépítésû területen csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol az építési 
korlátozást nem okoz.
/5/ Közmûvek védõtávolságán belül mindennemû építési munka csak az illetékes közmû-üzemeltetõ hozzájárulásával 
engedélyezhetõ. 
/6/ A meglévõ közmûvek szükségessé váló kiváltásakor a feleslegessé váló közmûvet el kell bontani, felhagyott közmû 
nem hagyható a helyén.
/7/ Új beépítés esetén az építési telekhez önálló közmûbekötések létesítendõk.
/8/ Középnyomású földgázellátás esetén építési telkenként egyedi nyomásszabályozót kell elhelyezni. A tervezett gáz-
nyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatán nem helyezhetõ el. 
/9/ Útépítésnél, útrekonstrukciónál a csapadékvizek elvezetésérõl, a közmûvek kiépítésérõl, illetve szükséges rekonstruk-
ciójáról gondoskodni kell.
/10/ Mindennemû építési tevékenységnél a meglévõ és megmaradó közmûvezetékek vagy közmûlétesítmények védelmé-
rõl gondoskodni kell.
/11/ A közmûvekkel kapcsolatos mindennemû egyéb építési tevékenység során az ágazati elõírásokat és a vonatkozó 
szabványokat kell figyelembe venni.
/12/ A teljes közmûvel nem rendelkezõ beépítésre szánt területeken a közmûves szennyvízcsatorna kiépüléséig a 
szennyvíztárolást zárt szennyvíztározóban, vagy hatóságilag engedélyezett korszerû közmûpotlóval kell megoldani.
/13/ A település belterületén az ivóvízhálózaton 200 méterenként tûzcsapot kell elhelyezni.
/14/ Új lakóterületek, lakóutcák kialakításánál a közmûvek védõtávolságának biztosítása, biztosíthatósága érdekében 
közterület szabályozási tervet kell készíteni.
/15/  A belterületi lakóutcáknál a szabvány szerinti közvilágítást ki kell építeni.
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/16/   A szabályozási elõírások során a részleges közmûvesítettség nem foglalja magában a zárt csapadékvíz elvezetés 
meglétének követelményét.

Mûvi- és régészeti értékvédelem
11.§

/1/ Az Országos Mûemlék Jegyzékben szereplõ védett mûemlék a településen:
Római katolikus templom: Hrsz: 285, Kossuth Lajos utca. A kéttornyú, háromhajós római katolikus templom a középkori 
helyén 1774-ben épült, majd 1888-ban részben átalakították. Szószéke rokokó, az 1770-es évekbõl, a fõoltára copf a 
XVIII. század végérõl. Legutolsó jelentõs restaurálása 1955-ben volt.
/2/Ezen mûemlékileg védett objektum mûemléki környezetébe az alábbi hrsz.-ok tartoznak: 156, 159, 160, 163, 164, 250, 
286, 251, 290, 293/2, 295, 296/2, 297/1.
/3/Helyi védelem alatt állnak az alábbi objektumok: 
§ Temetõkereszt Jézussal, 1993, hrsz.:5.
§ Millenniumi kereszt, 2000, hrsz.:5.
§ Kopjafa, 1996, hrsz.:5.
§ Kõkereszt Jézussal, 1904, felújítva: 1996, Katolikus templom elõtt.
§ Máriaszobor, Katolikus templom mellett
§ I. és II. világháborús emlékmû, márvány, Kossuth Lajos u. 39.sz elõtt
Egyéb épületek:
Evangélikus templom, 1820., Kossuth utca 30., Hrsz:131.

/4/ A helyi védelem, illetve az utcaképi védelem alatt álló épületeket meg kell õrizni eredeti formájukban, meg kell tartani a 
tetõidomot, nyílásrendszert, részletképzéseket, homlokzati tagolásokat, anyag és színhasználatot.
/5/Helyi védelem alatt álló építmény belsõ átalakítása során szintén meg kell õrizni az épületbelsõt eredeti formájában, 
meg kell tartani a részletképzéseket, anyag és színhasználatot stb. 
/6/ Amennyiben a helyi védelem alatt álló létesítmény valamely okból életveszélyessé válik és bontása elkerülhetetlen, 
részletes felmérési tervdokumentáció készítendõ.
/7/ Régészeti lelõhelyek:

1. lelõhely. Római katolikus templom. (MRT 79/1. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Kora újkori csontvázas temetõ, középkori templom.
Helyrajzi szám(ok): 258, 159, 160, 163, 164, 298, 297/1, 296/2, 295, 293/2, 290.
2. lelõhely. Kisgyûrû. (MRT 79/2. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, római kor.
Helyrajzi szám(ok): 050.
3. lelõhely. Téglagyár. (MRT 79/3. és 79/5. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Telep, õskor. Felszíni telepnyom, római kor, középkor.
Helyrajzi szám(ok): 068/21-26, 068/4, 069/2-4, 069/2-6.
4. lelõhely. Céhegyi-dûlõ. (MRT 79/4. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, õskor.
Helyrajzi szám(ok): 078/1.
5. lelõhely. Kisgyûrû II. 
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, római kor.
Helyrajzi szám(ok): 050.
6. lelõhely. Pusztahegy. (MRT 79/6. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, középkor.
Helyrajzi szám(ok): 085, 086.
7. lelõhely. Dobzós-völgy. (MRT 79/7. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Bizonytalan jellegû leletek, ismeretlen kor (õskor? római kor?).
Helyrajzi szám(ok): 094/11.
8. lelõhely. Újmajor. (MRT 79/8. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, római kor.
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Helyrajzi szám(ok): 0141/1-2, 0136, 0137/3, 0139/7, 10.
9. lelõhely. Keresztúr. (MRT 79/9. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Település és templom, középkor.
Helyrajzi szám(ok): 0105/1-2, 0100/2.
10. lelõhely. Hamarászó.
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, középkor, kora újkor.
Leírás: A lelõhely a községtõl nyugatra egy ovális alakú domb keleti lejtõjén helyezkedik el. A lelõhely kiterjedését 
nem sikerült megállapítani. 
Forrás: A szerzõ gyûjtése.
Helyrajzi szám(ok): 017.
11. lelõhely. Laposi-dûlõ.
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, középkor, kora újkor.
Helyrajzi szám(ok): 1401/1-1403/4.

/8/ Az ismert (azonosított) és feltételezett régészeti lelõhelyeken és a régészettel érintett területeken a 30 cm-t meghaladó 
talajbolygatással járó tevékenységet csak a szakhatóság hozzájárulásával lehet végezni. Ismert és feltételezett régészeti 
lelõhelyek a településen a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció szabályozási tervlapjain régészeti lelõhely 
határa jellel határolt területek.
/9/ A kulturális örökség védelmérõl szóló hatályos jogszabály9 értelmében a település teljes közigazgatási területén 
leletbejelentési és leletbeszolgáltatási kötelezettség érvényes.
/10/ Amennyiben a területen régészeti emlék illetve lelet kerül elõ a felfedezõ köteles a régészeti emléket veszélyeztetõ 
tevékenységet felfüggeszteni és a területileg illetékes múzeumhoz bejelenteni.

  
9 2001. évi LXIV. tv
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Táj-és településkép védelem
12.§

/1/ A 10%-nál nagyobb telekesés esetén az építménymagasság max. 5,5 m lehetséges. 
/2/Az elõkertek mélysége a meglévõ épületek többségéhez igazodjon. Új beépítés esetén az elõkert mélysége minimum 5
méter legyen.
/3/Falusias lakóterületen csak magastetõs épület engedélyezhetõ 35-45 fokos tetõhajlásszöggel. 
/4/Melléképítmény kivételével tetõhéjalásra szürke pala és hullámpala nem alkalmazható.
/5/A település területén sátor, lakókocsi, mobil árusítóhely és más hasonló ideiglenes jellegû építmény csak eseti, alka-
lomhoz kötött és határozott idõre szóló ideiglenes engedély alapján helyezhetõ el.  A mobil árusítóhelyet üzemen kívüli 
idõben a területrõl el kell távolítani.
/6/A település területén meglévõ növényzetet kivágni (tervszerû ritkítás és csere kivételével) csak indokolt esetben és a 
hatályos jogszabályoknak megfelelõen lehet.  
/7/A település belterületén található fasorokat, zöldterületeket, vízfolyások illetve holtágak mentén futó zöldterületeket, 
növénysávokat igényesen kell kialakítani.
/8/ A tájkép védelme érdekében az épületeket a lehetõ legjobban terepre kell illeszteni. Plató és bevágás csak úgy ala-
kítható ki, hogy az eredeti terepszinthez képest 1,50 méternél nagyobb szintkülönbség ne alakuljon ki.
/9/ A tájba illeszkedés és a Bakonyi hegyek látványvédelme érdekében az épületek maximális átlagos építménymagas-
ságaként meghatározott építménymagasságokat csak technológiai célból szükséges építményrész (kémény vagy kürtõ) 
haladhat meg. A megengedett maximális építménymagasságot meghaladó magasságú építményrészek alaprajzi kiterje-
dése nem haladhatja meg az egész létesítmény bruttó alapterületének 1 %-át.
/10/A település területén kerítés csak a szabályozási vagy irányadó szabályozási vonalra építhetõ. A kerítés magassága 
sík terepen nem haladhatja meg a 2,00 métert. 15%-nál nagyobb terepesés esetén max 2,5 m. lehet.
/11/ Utólagosan épített (szerelt) kémény csak az épületek hátsó udvari - az épülettel takart - homlokzatán helyezhetõ el. 
/12/ Szélkerék a település közigazgatási területén a bakonyi hegyek látványvédelme miatt nem helyezhetõ el. 
/13/ Az SZ-1, SZ-2 tervlapokon jelölt helyen közterület alakítási-rendezési terv készítendõ.

Természetvédelem
13.§

/1/Országos védelemben részesített természeti érték a településen nincs.
/2/Helyi természeti érték a településen nincs.

Környezetvédelem
14.§

/1/A településen a helyhez kötött légszennyezõ források légszennyezésével kapcsolatban a hatályos környezetvédelmi 
jogszabályok elõírásait be kell tartani. Az ökológiailag sérülékeny területeken létesítendõ légszennyezõ anyagot kibo-
csátó források kibocsátási határértékeit a vonatkozó jogszabálynak10 megfelelõen kell megállapítani. 
/2/A tervezési terület az üzemi tevékenységbõl származó zaj szempontjából a vonatkozó jogszabály11 alapján a 2. terület-
felhasználásba tartozik, kivéve különleges területeket, melyek a 4. sz. terület-felhasználásba tartoznak. A zajkibocsátási 
határértékeket ennek megfelelõen kell megállapítani. 
/3/ A tervezési terület a közlekedésbõl származó zaj szempontjából a hatályos jogszabály12 alapján a 2. terület-
felhasználásba tartozik, kivéve különleges területeket, melyek a 4. sz. terület-felhasználásba tartoznak. A település terü-
letén építmények elhelyezése ennek figyelembe vételével történhet.
/4/A tervezési területen az egyéb funkciójú területekkel (lakó, vegyes) határos zajkibocsátónak kell gondoskodnia a 
zajvédelemrõl. A zajt kibocsátó szükség esetén saját telkén köteles gondoskodni a zajvédelemrõl, és a zajt csökkentõ 
berendezés elhelyezésérõl.
/5/A zaj kibocsátója és a levegõ szennyezõje indokolt esetben mérésre kötelezhetõ.

  
10 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM e. r. 2. számú melléklete
11 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 1. sz. melléklete
12 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 3. sz. melléklete
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/6/A területen feltöltések kialakítására a környezetet károsító anyag ill. veszélyes hulladék nem használható fel. A terüle-
ten esetleg található környezetet károsító anyagokat a tereprendezés során el kell távolítani.
/7/Építési munkáknál a terület elõkészítése során a termõföld védelmérõl, összegyûjtésérõl és megfelelõ újrahasznosítá-
sáról gondoskodni kell. A kivitelezés és üzemeltetés során pedig biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a termõföld 
minõségében kárt ne okozzanak.
/8/Teljes közmûvel el nem látott területeken a terület tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkezõ szennyvíz, kommunális
és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a hulladéktelepekre való szállításáról.
/9/Külterületen és belterületen az eddig a lakosság által illegális szemétlerakónak használt területeken a hulladék elhe-
lyezését meg kell szüntetni. Az eddig felhalmozott hulladékot el kell szállítani, majd a területet rekultiválni kell.
/10/ A teljes közmûvel nem rendelkezõ beépítésre szánt területeken a közmûves szennyvízcsatorna kiépüléséig a 
szennyvíztárolást zárt szennyvíztározóban, vagy hatóságilag engedélyezett korszerû közmûpotlóval kell megoldani.
/11/A használt és szennyvizek kibocsátási határértékeirõl és alkalmazásuk szabályairól szóló jogszabály13 vonatkozó 
rendelkezései betartandóak.  A felszíni vizekbe csak a fent említett rendelet 3. Vízminõség-védelmi kategóriájának megfe-
lelõ minõségû szennyvíz és csapadékvíz vezethetõ.
/12/A lakóterületek szennyvizeit közcsatornába kell vezetni a mindenkori hatályos jogszabályban12 foglalt határértékei-
nek betartásával. Azokon a területeken, melyek még nincsenek bekötve a szennyvízhálózatba, a közcsatorna kiépítéséig 
a szennyvizet csak zárt rendszerû szennyvíztározóban lehet tárolni, szikkasztás a település teljes területén tilos.
/13/Az állattartó telepeknek meg kell felelni a „vizek mezõgazdasági eredetû nitrát terheléssel szemben védelmérõl” 
szóló hatályos jogszabálynak14.
/14/Veszprémvarsány közigazgatási területe a vonatkozó jogszabály15 szennyezõdés érzékenységi besorolása szerint 
„B” érzékeny kategóriájú terület. 
/15/Az elszikkasztásra kerülõ csapadékvíz nem eredményezheti a földtani közegben a hatályos jogszabály16 szerinti „B 
szennyezettségi határérték túllépését.
/16/Új iparág telepítésénél a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek körérõl és az ezzel kapcsola-
tos hatósági eljárás részletes szabályairól a vonatkozó jogszabályban17 foglaltak az irányadóak.
/17/A településen keletkezõ hulladékokkal kapcsolatban a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos köz-
egészségügyi követelményelrõl szóló18 és a köztisztaságról szóló19hatályos jogszabályokban foglaltak az  irányadóak.
/18/A településen a nitrátszennyezéssel szembeni védekezésrõl gondoskodni kell a hatályos jogszabály19 alapján.
/19/A településen fokozott figyelmet kell fordítani a növényvédelemrõl szóló hatályos jogszabály20 elõírási szerinti folya-
matos gyom-mentesítésre.
/20/ A közigazgatási területen  az SZ-1, SZ-2, SZ-4 tervlap szerint  500 m-es levegõvédelmi övezet kerül kijelölésre, mely 
területen belül a vonatkozó jogszabály21 elõírásait kell betartani.

II. ÖVEZETI ELÕÍRÁSOK
Beépítésre szánt területek

Lakóterületek
15.§

Általános elõírások:
/1/Épületek elhelyezése:

  
13 28/2004 (XII.25.) KvVM  rendelet
14 49/2001 (IV.3.) Kormányrendelet
15 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet
16 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet
17 20/2001.(II.14.) Korm. rendelet
18 16/2002 EüM
19 1/1986 ÉVM-EüM
20 2000. évi XXXV. tv.
21 módosított 21/2001. (II.14) Korm. rendelet
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• már beépült utcák foghíjbeépítései esetén az elõ- és oldalkert méreteknek az utcában már jellemzõen kialakult 
méretekhez kell igazodni.

• új beépítésû területeken az elõ-, oldal- és hátsókert méretek meghatározásánál az OTÉK 35.§ –ban foglaltak az 
irányadóak

/2/ Az oldalhatáron álló, szabadon álló, ikres  beépítés esetén az elõkerti, oldalkerti, hátsókerti méretek, illetve a tûztávol-
ság (OTÉK 36. §.) betartásával kell az építményeket elhelyezni. A 18 m-nél nagyobb szélességû építési telken az épület 
szabadon állóként is elhelyezhetõ. A 18 méternél keskenyebb telkek esetében az épületet az oldalhatárra kell helyezni.
/3/A lakóterületek övezeti tagolását a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 és SZ-2 jelû szabályozási 
tervlapja tartalmazza. 
/4/Az új lakóterületen belül melléképítmény csak a fõ funkciót hordozó épülettel megegyezõ oldalhatáron helyezhetõ el. A
melléképítmény építménymagassága nem haladhatja meg a fõ funkciót hordozó épület építménymagasságát, minimális 
magassági korlát melléképítmény esetében nincs. 
/5/ A  10%-nál nagyobb telekesés esetén az építménymagasság max. 5,5 m lehetséges.
/6/A falusias lakóterület (L f) jellemzõen alacsony laksûrûségû, összefüggõ nagy kertes, általában egy önálló rendelteté-
si egységet magába foglaló telkeket tartalmazó övezet. A falusias lakóterületen telkenként egy, legfeljebb kétlakásos 
lakóépület, vagy két egylakásos lakóépület helyezhetõ el.
A részletes övezeti elõírásokat az alábbi táblázatok tartalmazzák:



Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A

62
www.ter-halo.hu

L f-1 O 30/50 0,5 jelû építési övezet
4,5 18/50/900

Megengedett használat Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintû igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épület

Nem valósítható meg 2 db-nál több, 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet 
szállító jármû számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 18 m

Mélység: 50 m
Terület: 900 m2

Beépítési mód (az építési hely) Oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

L f-2 O 30/50 0,5 jelû építési övezet
4,5 20/35/700

Megengedett használat Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintû igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épület

Nem valósítható meg 2 db-nál több, 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet 
szállító jármû számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint

A telek legkisebb méretei
Szélesség: 20 m
Mélység: 35 m
Terület: 700 m2

Beépítési mód (az építési hely) Oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
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A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

L f-3 ikr 30/50 0,5 jelû építési övezet
4,5 16/50/800

Megengedett használat Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintû igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épület

Nem valósítható meg 2 db-nál több, 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet 
szállító jármû számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 16m

Mélység: 50m
Terület: 800m

Beépítési mód (az építési hely) Ikres
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

L f-4 O 30/50 0,5 jelû építési övezet
4,5 16/35/550

Megengedett használat Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintû igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épület

Nem valósítható meg 2 db-nál több,  3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet 
szállító jármû számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 16 m

Mélység: 35 m
Terület: 550 m2
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Beépítési mód (az építési hely) Oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

L f-5 O 30/50 0,5 jelû építési övezet
4,5 20/40/800

Megengedett használat Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintû igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épület

Nem valósítható meg 2 db-nál több, 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet 
szállító jármû számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 20 m

Mélység: 40 m
Terület: 800 m2

Beépítési mód (az építési hely) Oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

L f-6 O 30/50 0,5 jelû építési övezet
4,5 16/25/450

Megengedett használat Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintû igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi,
szociális épület

Nem valósítható meg 2 db-nál több, 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet 
szállító jármû számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
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A telek legkisebb méretei Szélesség: 16 m
Mélység: 25 m
Terület: 450 m2

Beépítési mód (az építési hely) Oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

L f-7 O 30/50 0,5 jelû építési övezet
4,5 18/40/700

Megengedett használat Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintû igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épület

Nem valósítható meg 2 db-nál több, 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet 
szállító jármû számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 18 m

Mélység: 40 m
Terület: 700 m2

Beépítési mód (az építési hely) Oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

L f-8 O 30/50 0,5 jelû építési övezet
4,5 16/50/800

Megengedett használat Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintû igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épület

Nem valósítható meg 2 db-nál több, 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet 
szállító jármû számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
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A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 16 m

Mélység: 50 m
Terület: 800 m2

Beépítési mód (az építési hely) Oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

L f-9 Sz K/K 0,5 jelû építési övezet 
K K/K/K

Megengedett használat Helyi egyházi épület - templom
Nem valósítható meg 2 db-nál több, A 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az 

ilyet szállító jármû számára önálló parkolóhely, önálló 
garázs

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke kialakult
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: kialakult

Mélység: kialakult
Terület: kialakult

Beépítési mód (az építési hely) Szabadon álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke kialakult
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

kialakult

L f-10 O 30/50 0,5 jelû építési övezet
4,5 14/50/700

Megengedett használat Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintû igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épület

Nem valósítható meg 2 db-nál több, 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet 
szállító jármû számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %
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A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 14 m

Mélység: 50 m
Terület: 700 m2

Beépítési mód (az építési hely) Oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

L f-11 O 30/50 0,5 jelû építési övezet
4,5 18/30/500

Megengedett használat Lakóépület
Lakosságot nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató, vendég-
látó, szálláshely szolgáltató épület
Lakosságot nem zavaró kisipari építmény
Helyi szintû igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, 
szociális épület

Nem valósítható meg 2 db-nál több, 3,5 tonna önsúlynál nehezebb vagy az ilyet 
szállító jármû számára önálló parkolóhely, önálló garázs

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 18 m

Mélység: 30 m
Terület: 500 m2

Beépítési mód (az építési hely) Oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0.5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

Településközpont-vegyes területek
16.§

/1/A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2, SZ-4 jelû szabályozási tervlapján Vt jellel jelölt település-
központ-vegyes területeken a következõ övezeti elõírások érvényesek:

Vt-1 SZ 30/50 1,0 JELÛ ÉPÍTÉSI ÖVEZET
10,5 20/50/1000

Megengedett használat Igazgatási épület
Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgál-
tató épület
Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
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Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház
A helyi lakosság alapellátását, biztonságát szolgáló épít-
mények: polgárvédelem, tûzoltóság, rendõrség épületei
Lakóépület

Nem valósítható meg Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs, 3,5 t feletti 
jármûveknek, üzemanyagtöltõ állomás

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban 

felsorolt jármû-elhelyezési igény 50 %-át kell csak telken 
belül kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke 50 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 20 m

Mélység: 50 m
Terület: 1000 m2

A beépítési mód Szabadon álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 1,0
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság Maximum. 10,5 m

Vt-2 O 40/20 1,0 JELÛ ÉPÍTÉSI ÖVEZET
7,5 20/30/600

Megengedett használat Igazgatási épület, lakosságot nem zavaró gazdasági tevé-
kenység
Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgál-
tató épület
Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház
A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények: polgár-
védelem, tûzoltóság, rendõrség épületei
Lakóépület

Nem valósítható meg Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs 3,5 t feletti 
jármûveknek, üzemanyagtöltõ állomás

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban 

felsorolt jármû-elhelyezési igény 50 %-át kell csak telken 
belül kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke 30 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 20 m

Mélység: 30 m
Terület: 600 m2

A beépítési mód Oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 1,0
A beépítettség legnagyobb mértéke 40 %
A megengedett építménymagasság Maximum. 7,5 m
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Vt-3 O 40/30 0,5 JELÛ ÉPÍTÉSI ÖVEZET
4,5 10/25/250

Megengedett használat Igazgatási épület, lakosságot nem zavaró gazdasági tevé-
kenység
Kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgál-
tató épület
Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
Kulturális létesítmények, könyvtár, faluház
A helyi lakosság biztonságát szolgáló építmények: polgár-
védelem, tûzoltóság, rendõrség épületei
Lakóépület

Nem valósítható meg Melléképítmény, önálló parkoló, önálló garázs 3,5 t feletti 
jármûveknek, üzemanyagtöltõ állomás

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Tekintettel az egyedi adottságokra az OTÉK 42. §-ban 

felsorolt jármû-elhelyezési igény 50 %-át kell csak telken 
belül kielégíteni.

A zöldfelület legkisebb mértéke 30 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 10 m

Mélység: 25 m
Terület: 250 m2

A beépítési mód Oldalhatáron álló
Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0,5
A beépítettség legnagyobb mértéke 40 %
A megengedett építménymagasság Maximum. 4,5 m

Gazdasági területek
17.§

/1/Veszprémvarsány területén a következõ gazdasági területek találhatóak:
G ksz kereskedelmi és szolgáltató
G ip ipari-  jelentõs mértékû zavaró hatású terület –
/2/A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsõsorban nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat 
szolgáló telephelyek ill. szolgáltató létesítmények elhelyezésére kijelölt terület.
/3/Az ipari gazdasági terület jelentõs mértékû zavaró hatású gazdasági terület a zavaró mértékû kibocsátási értékekkel  
járó üzemi tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.
/4/A G ksz és G ip jelû övezetekben a telkek korlátlanul összevonhatóak.
/5/ A gazdasági területek esetében a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2, SZ-4 jelû szabályozási 
tervén jelölt helyeken védõerdõ sávot kell telepíteni.
A részletes övezeti elõírásokat a következõ táblázatok mutatják:

G ksz-1 SZ 50/30 1,0 JELÛ ÉPÍTÉSI ÖVEZET
7,5 30/100/3000

Megengedett használat Nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 
épület, építmény
A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati lakás
Parkolóház, üzemanyagtöltõ 
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Igazgatási és irodaépületek
Vendéglátó és szálláshely épületek
Raktárépületek
Sportépítmény

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 30 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
Egyéb elõírások A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-

2, SZ-4  jelû tervén jelölt helyeken és méretben telken 
belüli védõfásítást kell telepíteni. A védõfásításnak zártnak, 
többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növõ fa-
és cserjefajokból kell állnia.

A telek legkisebb méretei Szélesség: min. 30 m
Mélység: min. 100 m
Terület: min. 3000 m2

A beépítési mód Szabadon álló
Elõkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 4 m
Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 1,0
A beépítettség legnagyobb mértéke 50 %
A megengedett építménymagasság Maximum 7,5 m

G ksz-2 SZ 50/30 1,0 jelû építési övezet 
7,5 20/50/1000

Megengedett használat Nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 
épület, építmény
A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati lakás
Parkolóház, üzemanyagtöltõ 
Igazgatási és irodaépületek
Vendéglátó és szálláshely épület
Raktárépületek
Sportépítmény

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 30 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
Egyéb elõírások A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-

2, SZ-4  jelû tervén jelölt helyeken és méretben telken 
belüli védõfásítást kell telepíteni. A védõfásításnak zártnak, 
többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növõ fa-
és cserjefajokból kell állnia.

A telek legkisebb méretei Szélesség: min. 20 m
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Mélység: min. 50 m
Terület: min. 1000 m2

A beépítési mód Szabadon álló
Elõkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 4 m
Hátsókert mélysége: min. 6 m

Egyéb elõírások A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, Sz-
2 jelû szabályozási tervein jelölt tömbön belül kialakított 
telkek feltárása csak a 82-es úttal párhuzamos kiépítendõ 
kiszolgáló útról engedélyezhetõ.

Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 1,0
A beépítettség legnagyobb mértéke 50 %
A megengedett építménymagasság Maximum 7,5 m

G ksz-3 SZ 40/40 1,0 JELÛ ÉPÍTÉSI ÖVEZET
7,5 20/30/600

Megengedett használat Nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 
épület, építmény
A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati lakás
Igazgatási és irodaépületek
Raktárépületek

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 40 %
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
Egyéb elõírások A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-

2, SZ-4  jelû tervén jelölt helyeken és méretben telken 
belüli védõfásítást kell telepíteni. A védõfásításnak zártnak, 
többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növõ fa-
és cserjefajokból kell állnia.

A telek legkisebb méretei Szélesség: min. 20 m
Mélység: min. 30 m
Terület: min. 600 m2

A beépítési mód Szabadon álló
Elõkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 4 m
Hátsókert mélysége: min. 6 m

Egyéb elõírások A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, Sz-
2 jelû szabályozási tervein jelölt tömbön belül kialakított 
telkek feltárása csak a 82-es úttal párhuzamos kiépítendõ 
kiszolgáló útról engedélyezhetõ.

Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 1,0
A beépítettség legnagyobb mértéke 40 %
A megengedett építménymagasság Maximum 7,5 m

G ip-1 SZ 30/30 1,5 jelû építési övezet 
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9,0 50/100/5000

Megengedett használat Mezõgazdasági zavaró tevékenységgel (terménytárolás, 
terményfeldolgozás, állattartás stb.) kapcsolatos épületek, 
építmények
Igazgatási és irodaépületek, szolgálati lakás
Mezõgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek, 
üzemanyagtöltõ állomás 

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Részleges közmûvesítettség
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 30 %
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó elõírások a HÉSZ 14.§-a szerint
Egyéb elõírások A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1,SZ-

2, SZ-4  jelû tervén jelölt helyeken és méretben telken 
belüli védõfásítást kell telepíteni. A védõfásításnak zártnak, 
többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növõ fa-
és cserjefajokból kell állnia.
Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és 
melléképítmények építési telken történõ elhelyezésénél az 
irányadó védõtávolságokat és más építési feltételeket a  
községi  állattartásról szóló helyi  rendeletnek kell tartal-
maznia.

A telek legkisebb méretei Szélesség: min. 50 m
Mélység: min. 100 m
Terület: min. 5000 m2

A beépítési mód Szabadon álló
Elõkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 6 m
Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 1,5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság Maximum 9 m

G ip-2 SZ 30/30 1,5 jelû építési övezet
6,0 30/60/1800

Megengedett használat Mezõgazdasági zavaró tevékenységgel (terménytárolás, 
terményfeldolgozás, állattartás stb.) kapcsolatos épületek, 
építmények
Igazgatási és irodaépületek, szolgálati lakás
Mezõgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek, 
üzemanyagtöltõ állomás 

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Hiányos közmûvesítettség
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 30 %
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó elõírások a HÉSZ 14.§-a szerint
Egyéb elõírások A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-
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2, SZ-4  jelû tervén jelölt helyeken és méretben telken 
belüli védõfásítást kell telepíteni. A védõfásításnak zártnak, 
többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növõ fa-
és cserjefajokból kell állnia.
Az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és 
melléképítmények építési telken történõ elhelyezésénél az 
irányadó védõtávolságokat és más építési feltételeket a  
községi  állattartásról szóló helyi  rendeletnek kell tartal-
maznia.

A telek legkisebb méretei Szélesség: min. 30 m
Mélység: min. 60 m
Terület: min. 1800 m2

A beépítési mód Szabadon álló
Elõkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min.4 m
Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 1,5
A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság Maximum 6 m

G ip-3 SZ 30/30 1,5 jelû építési övezet
9,0 50/100/5000

Megengedett használat Mezõgazdasági nem zavaró tevékenységgel kapcsolatos 
épületek, építmények (növénytárolás, feldolgozás)
Igazgatási és irodaépületek, szolgálati lakás
Mezõgazdasági gépek tárolására alkalmas épületek 

Egyéb elõírások A területen tartott állatlétszám nem haladhatja meg a helyi 
állattartó rendelet által meghatározott lakóterületen belüli 
értéket. A nagyüzemi állattartásból eredõ hígtrágya és 
trágyatároló elhelyezés tilos.

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Hiányos közmûvesítettség
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 30 %
A megengedett szennyezettségi határértékek Betartandó elõírások a HÉSZ 14.§-a szerint
Egyéb elõírások A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-

2, SZ-4  jelû tervén jelölt helyeken és méretben telken 
belüli védõfásítást kell telepíteni. A védõfásításnak zártnak, 
többszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan növõ fa-
és cserjefajokból kell állnia.

A telek legkisebb méretei Szélesség: min. 50 m
Mélység: min. 100 m
Terület: min. 5000 m2

A beépítési mód Szabadon álló
Elõkert mélysége: min. 10 m
Oldalkert mélysége: min. 4 m
Hátsókert mélysége: min. 10 m

Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 1,5
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A beépítettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett építménymagasság Maximum 9 m

Különleges területek
18.§

/1/A különleges területek a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció szabályozási tervlapjain K jellel ellátott terüle-
tek.
/2/ A különleges területek esetében a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció szabályozási tervlapjain jelölt 
helyeken és mértékben telken belüli kötelezõ védõfásítást kell telepíteni.
A részletes övezeti elõírásokat a következõ táblázatok mutatják:

K sp-1 SZ 10/80 0,2 jelû építési övezet (Sportpálya)
4,5 40/100/4000

Megengedett használat A pihenést és sportolást, testedzést, szabadidõs tevékeny-
séget szolgáló épületek, építmények
Sportlétesítmények, szálláshely, vendéglátó épületetek
A terület fenntartásához szükséges épületek

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 

%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 80 % 
Egyéb elõírások A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelû tervén jelölt 

helyeken és szélességekben telken belüli védõfásítást kell telepíteni.

A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
Beépítési mód (az építési hely) Szabadon álló

Épületet elhelyezni a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdo-
kumentáció SZ-1, SZ-2, SZ-4  jelû tervén jelölt építési he-
lyen belül lehet

A telek legkisebb méretei Szélesség: min. 40 m
Mélység: min. 100 m
Terület: min. 4000 m2

Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0,2
A beépítettség legnagyobb mértéke 10 %
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

K sp-2
SZ 10/80

0,2 jelû építési övezet4,5 30/60/200
0

Megengedett használat A pihenést a sportolást, testedzést, szabadidõs tevékeny-
séget szolgáló épületek, építmények
Szálláshely szolgáltató létesítmények
A tulajdonos és a személyzet számára szolgálati lakás
A terület fenntartásához kapcsolódó létesítmények

A közmûvesítettségre vonatkozó elõírások Teljes közmûvesítettség 
Személygépkocsi várakozás és tárolás Az OTÉK 42. §-ban felsorolt jármû-elhelyezési igény 100 
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%-át telken belül kell kielégíteni.
A zöldfelület legkisebb mértéke 80 % 
A megengedett szennyezettségi határértékek A HÉSZ 14 §-a szerint
Egyéb elõírások A TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 jelû 

tervén jelölt helyeken és szélességekben telken belüli 
védõfásítást kell telepíteni.

Beépítési mód (az építési hely) Szabadon álló
Épületet elhelyezni a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdo-
kumentáció SZ-1, SZ-2, SZ-4 jelû tervén jelölt építési he-
lyen belül lehet

A telek legkisebb méretei Szélesség: min. 30 m
Mélység: min. 60 m
Terület: min. 2000 m2

Megengedett legnagyobb szintterület-sûrûség 0,2
A beépítettség legnagyobb mértéke 10 %
A megengedett építménymagasság (a fõ funkciót hordozó 
épület estén)

Maximum: 4,5 m

K t jelû övezet (temetõ)

/3/A temetõ területén maximum 5%-os beépítettség mellett a terület funkcióját szolgáló épület, építmény helyezhetõ el. A 
fõ funkciót hordozó épület megengedett építménymagassága 6,0 méter. Az övezetben szabadon álló és oldalhatáron 
álló, magastetõs épület helyezhetõ el.
/4/A temetõ kerítése csak természetes anyagból (kõ, tégla, fa) készíthetõ. A kerítés kegyeleti szempontból minimum 50 %-
ban tömör építésû és 1,80-2,50 m közötti magasságú kell legyen. A kerítés belsõ oldalán a TH-03-02-15/V munkaszámú 
tervdokumentáció SZ-1 jelû tervén jelölt helyeken és szélességekben telken belüli védõfásítást (cserjét ill. fát) kell telepí-
teni. 
/5/A temetõben lévõ sírjelek magassága nem haladhatja meg 3,0 métert. A temetési helyek a temetõ területének max. 65 
%-át foglalhatják el. Egyéb kérdésekben a vonatkozó jogszabály22 betartása kötelezõ. 

K k jelû övezet (kegyeleti park)

/6/A kegyeleti park területén a beépítettség mértéke max. 2 %. Az övezetben a terület fenntartását szolgáló létesítmények 
helyezhetõek el szabadon állóan. A megengedett építménymagasság 4,5 m. A kegyeleti park területén a zöldfelület 
minimális mértéke 90 %.

K h jelû övezet (hulladékudvar)

/7/A hulladékudvar területén a beépítettség nem haladhatja meg a 30%-ot. A legkisebb zöldfelület min.20%. A fõ funkciót 
hordozó épület megengedett építménymagassága max.4,5m, a beépítési mód oldalhatáron álló.
/8/A hulladékudvar kialakításakor a mindenkori érvényes hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályok23 elõírásait kell 
figyelembe venni.
/9/ A terület az OTÉK 8. §. szerinti hiányos közmûvesítettség mellett is beépíthetõ.

  
22 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet
23 (2000.évi XLIII.) törvény és a 102/1996.(VII.12) korm.rendelet
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/10/A hulladékudvarban elkülönítetten 13 fajta hulladék kerül szelektíven gyûjtésre szabvány gyûjtõedényzet és konté-
nerek alkalmazásával. A háztartásokban folyamatosan képzõdött hulladékok közül a csomagolási anyagok, fém-, elekt-
ronikai-, mûanyag és fahulladékok, gumiabroncs, üveg, háztartási lom, kertészeti nyesedék, illetve építési, bontási törme-
lék és háztartásban képzõdött veszélyes hulladékok szállíthatók be. A hulladékudvaron a lakosságtól begyûjtött veszé-
lyes hulladék anyagai a megfelelõ átvételi engedélyekkel rendelkezõ ártalmatlanítóhoz kerülnek.
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Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési- és közmûterületek
19.§

/1/A közlekedési és közmû elhelyezési területbe a községen áthaladó országos közutak, az önkormányzati fõ- és gyûjtõ 
utak, egyéb utak, kerékpárutak, gyalogutak, járdák valamint ezek csomópontjai tartoznak.
/2/A tervezési területen az utak szabályozási szélességét a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1 Sz-2, 
SZ-4 jelû szabályozási tervlapjai, valamint az út mintakeresztszelvények tartalmazzák. A külterületi utak szabályozási 
szélessége csak irányadó jellegû, a konkrét szabályozási szélességek csak engedélyezési szintû úttervek alapján hatá-
rozhatók majd meg.
/3/ A külterületi utak szabályozási szélességén túl, a szabályozási vonaltól számított 6 m-en belül épületet, építményt 
elhelyezni nem lehet.
/4/A közlekedési területen elhelyezhetõek az OTÉK 26. § (3) bekezdésében foglalt létesítmények illetve az utak rézsûjé-
ben felszín alatti létesítmények (pincék).
/5/A közutakra rácsatlakozást kialakítani csak az út kezelõjének hozzájárulásával lehet.
/6/A területen az útkategóriák alábbiak:

KÖ t Településközi út
KÖ f Országos fõút
KÖ m Országos mellékút
KÖ gya Gyalogút
KÖ gy Települési gyûjtõút
KÖ Kiszolgáló út

Útszám, útnév Útkategória
Közúti terve-

zési
osztály

Szabályozási
szélesség

Kialakult Javasolt sza-
bályozási
szélesség

Gyalogos közlekedési 
terület

Kiszolgáló út
B X. 3,00

• 293/2, 291 hrsz.-
ú út

3,0 m

• 278 hrsz.-ú út 5,0 m
Kiszolgáló, lakó utcák: Kiszolgáló út B.VI.D.B.-C 12,00

• Ebédlátó utca 16,0 m
• Horog utca 4,0 - 7,0 m 7,0 – 12,0m
• Domb utca 16,0 m
• Jókai utca 4,0 – 10,0 m 4,0 - 12,0 m
• Szõlõ utca 3,0 – 4,0 m 6,0 – 12,0 m

Települési gyûjtõút Helyi gyûjtõút B.V.C.B. 22,00

• Kossuth Lajos utca 14 - 26,0 m

• Petõfi Sándor utca 8,0 - 12,0 m
• Könyves Kálmán utca 10,0-12,0 m
• Gábor Áron utca 17,0-18,0 m
• Herceg utca 16,0 m
• Zrínyi Miklós utca 14,0-16,5 m
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TELEPÜLÉSKÖZI ÚT Településközi út K VIII. 22,00
• a Bakonygyirót felé 

északon, a Zrínyi M. 
utcának a folytatása, 
018 hrsz.-ú út nyom-
vonala

12,0 - 14,0 m

ORSZÁGOS MELLÉKÚT Országos mellékút KV. Vagy 
B.IV.b.C.
Fõúti paramé-
terrel

30,00

• Ady Endre utca Siká-
tor felé (82114 sz. ál-
lami mellékút)

belterületen  (10,0 -
12,5 m)

új nyomvonal: 
16 m

külterületen  (13,5 -
16,5 m)

• 8218 sz. mellékút, 
Kisbér felé, hrsz.:060

19,0 – 23,0 m

• 8302 sz. mellékút Pá-
pa felé, hrsz.:056

17,0 – 21,0 m

• 8217 sz. mellékút 
Réde felé, hrsz.:0116

20,0-30,0 m

ORSZÁGOS FÕÚT Országos fõút K IV. 30,00
• 82.sz. fõút, Rákóczi 

Ferenc utca
belterületen  (14,5 -
17,0 m)
Külterületen (25,0-
30,0m)

Egyéb közlekedési területek:
KÖ z Közlekedési zöldterület
KÖ k Vasút terület

/7/ A közlekedési zöldterület a növényzettel fedett közlekedési terület, melyet közpark jelleggel kell kialakítani. 
/8/A közlekedési területek és közlekedési zöldterületek térbútorainak megválasztásakor ügyelni kell azok összhangjára, 
egységes megjelenésére. Az anyaghasználat során törekedni kell a természetes anyagok használatára (kõ, tégla, fa), 
beton, vasbeton elemek nem helyezhetõek el. Az itt elhelyezendõ építmények fedésére hullámpala, hullámlemez nem 
alkalmazható.
/9/A területen kizárólagos közmûterületek a KÖ szt, KÖ vt, KÖ vm jellel jelölt –  szennyvíztisztító mû, víztározó és vízmû -
területek. A kizárólagos közmû területen csak közmûveket és a hozzá kapcsolódó létesítményeket lehet elhelyezni.

Zöldterületek
20.§

Z kp jelû övezet (közpark)

/1/Zöldterület az állandó növényzettel fedett közpark területe.
/2/A közpark területén elhelyezhetõek a pihenést, testedzést, gyermekek szórakoztatását szolgáló létesítmények (térbúto-
rok, játszóterek) illetve a fenntartást szolgáló létesítmények. 
/3/Az övezetben maximum 2% beépítési százalék mellett 3,0-3,5 m-es építménymagasságú építmény építhetõ szabadon 
álló módon.
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Erdõterületek
21.§

/1/A területen az alkalmazott kategóriák az alábbiak:
E Gazdasági célú erdõ
E v Védõerdõ 
E e Erdészház

/2/A gazdasági célú erdõ területén a 100.000m2-t (10 ha) meghaladó telken az erdõ rendeltetésének megfelelõ épít-
mény helyezhetõ el maximum 0,5 %-os beépítés mellett. Az építmények magassága a 3,5 métert nem haladhatja meg. 
Építményt elhelyezni csak az Erdészeti Hatóság elõzetes  engedélyével lehet.
/3/A védõerdõ területe elsõdlegesen környezetvédelmi, tájvédelmi célokat szolgál. A védõerdõ területén építmény nem 
helyezhetõ el. 
/4/Az E e jelû erdészház területén az erdészettel, erdõ- és vadgazdálkodással kapcsolatos épületek helyezhetõek el  
max. 5%-os beépítettséggel .

Mezõgazdasági területek
22.§

/1/A területen a mezõgazdasági területek alkalmazott kategóriái az alábbiak:
-Általános
M sz Szántóterület
M r Rét és legelõ területe
M ht Mezõgazdasági halastó
-Kertes
M k Mezõgazdasági kert terület

/2/Az általános mezõgazdasági területeken az OTÉK 29. § (5)-(8) bekezdései az irányadóak.
/3/A mezõgazdasági területeken meglévõ a deflációs hatást csökkentõ fasorokat, erdõsávokat fenn kell tartani, és a fák 
szakszerû pótlását el kell végezni. A mezõgazdasági táblák szegélyei mentén a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdoku-
mentáció szabályozási tervlapjain jelölt helyeken a terület tulajdonosainak új fasorokat, védõerdõsávokat kell ültetniük.
/4/ A mezõgazdasági kert területek elsõsorban a szõlõ-, gyümölcs- és zöldségtermesztés területei. A területen állattartó 
épületek, siló, trágyatároló és provizórikus jellegû épület nem helyezhetõ el.  A területen gazdasági jellegû épület  az 
övezeti elõírásoknak megfelelõen helyezhetõ el az OTÉK 29. §. (3) bekezdése szerinti beépítettséggel.
/5/A szántó és gyümölcsös mûvelési ágú területeken épületek hiányos közmûvesítettség mellett is elhelyezhetõk, mely a 
vízellátást (fúrt ill. ásott kút vagy vezetékes víz), elektromos energia ellátást és a zárt szennyvíztárolást foglalja magában.
/6/Az Mk jelû mezõgazdasági kert területeken az építménymagasság 4,5m lehetséges, kivéve a turisztikai célú kilátó.
/7/ A rét mûvelési ágú területeket évente kétszer kaszálni kell.
/8/ Az  M k  övezet területein a  az OTÉK 29. §  szerinti épület lehelyezés lehetséges, lakóépület kivételével.

Vízgazdálkodási területek
23.§

/1/A vízgazdálkodási területekbe a folyóvizek medre és partja, nyílt csatornák, vízelvezetõ árkok medre és partja illetve a 
tavak területei tartoznak.
/2/A területen az egyéb területek alkalmazott kategóriája az alábbi:

V vízgazdálkodási terület (vízfelület, vízfolyás, vízállásos terület)
/3/A vízgazdálkodási területen az OTÉK 30. § (2) bekezdésben foglalt építmények helyezhetõek el.

24.§
Értelmezõ rendelkezések (fogalom-meghatározások)

1. Telekszélesség: A telek oldalvonalára (oldalhatár) merõleges vetületi mérete az építési hely elõ- és hátsókerti határ-
vonalai között. (Ezek közül a legnagyobbnak kell teljesítenie az övezeti elõírások minimális telekszélességre vonat-
kozó paraméterét.)
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2. Telekmélység: a telek közterület vagy magánút felõli határvonalára merõleges vetületi mérete. (Ezek közül a legna-
gyobbnak kell teljesítenie az övezeti elõírások minimális telekmélységre vonatkozó paraméterét.)

3.  Irányadó szabályozási vonal: a telek irányadó szabályozási vonal, és telekhatár közötti, vagy irányadó szabályozási 
vonalak által határolt területe nem beépíthetõ. A telek irányadó szabályozással érintett területrészét a beépítettség 
számítása során figyelmen kívül kell hagyni.  Meglévõ épület a telek irányadó szabályozással érintett területén nem 
bõvíthetõ. Az övezetben elõírt elõkert méretébe az irányadó szabályozással érintett terület nem számítható bele. A 
tervezett telekalakítást legkésõbb a közterület kialakításáig végre kell hajtani. Az irányadó szabályozási vonallal ha-
tárolt közterületek határa a szabályozási terv módosítása nélkül változtatható, de az ilyen közterület elhagyása, törlé-
se csak a szabályozási terv módosításával lehetséges

4.  Irányadó telekhatár: az irányadó telekhatár betartása nem kötelezõ, a HÉSZ övezeti és egyéb elõírásaiknak megfe-
lelõen alakíthatók telkek az irányadó telekhatárral meghatározottól eltérõen is.
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III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés
25.§

/1/Jelen a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti az 1/1986(III.26.) Összevont Ren-
dezési Tervrõl szóló rendelet.
/2/Jelen rendelet elõírásait a hatályba lépést követõen indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet csak a TH-03-02-
15/V munkaszámú tervdokumentáció SZ-1, SZ-2,SZ-4 jelû szabályozási tervlapjaival együtt érvényes.

..................................... ..........................................
körjegyzõ polgármester

A rendeletet a képviselõ-testület 2005.június 16-i ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetése 2005.június 17-én megtörtént.

Veszprémvarsány, 2005.június 17.

.....................................
körjegyzõ
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT

Elhelyezkedés, domborzat
A település a Súri-Bakonyalja néven ismert kistáj részét képezi. Ezen belül a Bakonyalja középsõ területén található. A 
terület természetföldrajzi adottságait tekintve igen változatos. Mind a talajviszonyok, domborzati adottságok csapadékel-
oszlások terén heterogén képet mutat.
Területhasználat
Veszprémvarsány, Sikátor tájszerkezetében alapvetõen két tájszerkezeti elem dominál. 
A közigazgatási terület kb. 40%-át az erdõterületek teszik ki, 50-51%-át pedig szántóterületek alkotják. Ezek mellett 
jelentõs arányban találhatóak volt zártkertek (4%) a területen, melyek a történelmi mezõgazdasági zöldség- és  gyü-
mölcstermesztési életmód maradványai. A rét és legelõterületek a gazdasági és különleges területek kialakulása miatt 
jelentõsen lecsökkentek, arányuk elenyészõ, csupán 2%. A rendezési terv elképzeléseinek megvalósulásával a telepü-
lésen jelentõs arányban kereskedelmi gazdasági területek (3%) és különleges idegenforgalmi és sport és szabadidõ 
területek (10%) alakulnak ki, melyek jelentõsen befolyásolgatják a kialakult tájat.
Ezen elemek mellett a tájat a települések közelében haladó Cuhai-Bakonyér, a Pusztahegyi-patak, Bánhegyi-patak, és a 
Gyökeres árok mint kisebb-nagyobb vízfolyások, vízmosások teszik változatossá.
A tájhasználatban várható változás, hogy a beépítésre szánt terület összterülete a szántóterületek és volt zártkertek 
rovására növekszik. Mind a lakóterületi fejlesztés helye, mind a gazdasági és különleges sport területfejlesztés helye 
szántó és kert mûvelési ágú területeket vesz igénybe. Jelentõs beavatkozás a tájba az új vonalas létesítmények megjele-
nése. 
A fejlesztési területek kialakításakor törekedtünk arra, hogy a tervezett lakóterületek a már meglévõ ilyen funkciójú terüle-
tek közelében helyezkedjenek el, mert így a természet közeli területek kevésbé vannak változásnak kitéve. Az új lakóterü-
letek és a kereskedelmi gazdasági ill. sport és szabadidõs, területek szabályozási elõírásai során – a kötelezõ telken 
belüli védõfásítás elõírásával, védõfasor, védõerdõ kialakításának elõírásával - kívántuk a fejlesztések tájba illesztését 
elõsegíteni.
Elsõrendû fontosságú a település táji megjelenésének védelme. 
Javasoljuk továbbá a meglévõ, nagy kiterjedésû rétek és szántók táblaméreteinek csökkentését és a szegélyek, védõfá-
sítások pótlását és új az utakat kísérõ védõfasorok telepítését. Ezek alapvetõ fontosságúak a táj jellegének megõrzésé-
hez és a szélerózió elleni védelem szempontjából egyaránt. A tájrendezési és szabályozási terveken jelöltük a fasorok 
helyét.

1.1. Konfliktusok
A gazdaság résztvevõinek eltérõ érdekei a településen táj- és területhasználati konfliktushelyzeteket idéznek elõ. Ezeket 
a konfliktusokat két csoportba sorolva ábrázolja a tájrendezési tervlap (É-2). 
A település legjelentõsebb konfliktushelyzetei a megjelenõ vonalas közlekedési területek, gazdasági területek és a 
meglévõ természeti környezet között élezõdnek ki. 

1.2. Fejlesztési javaslat
A fokozottan érzékeny természeti területeken olyan természetkímélõ gazdálkodási módokat kell alkalmazni, amelyek 
biztosítják az élõhelyek védelmét, a biodiverzitás, a tájképi és kultúrtörténeti értékek együttes megõrzését.
A területhasználat változása
A mezõgazdasági szántóterület a tervezett lakóterületek, gazdasági területek és különleges idegenforgalmi területek 
kialakításával csökken. Nagyobb arányú csökkenést jelent a gazdasági és idegenforgalmi területfejlesztés és ennél jóval
kisebb arányú mezõgazdasági terület csökkenést jelent a lakóterületi fejlesztés.
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Jelenleg a földek magántulajdonban vannak, egyéni gazdálkodók mûvelik a területeket. Ebben az ágazatban a ver-
senyképesség megtartásához az EU csatlakozás után elengedhetetlenül szükséges lesz a technológiai fejlesztés. Csak 
piacképes termékek /pl. bio termékek/ elõállításával folytatható hosszú távon a gazdálkodás. Ez elõsegítheti a környezet-
kímélõ gazdálkodás elterjedését is.
A mezõgazdasághoz kapcsolódó nagylétszámú állattartás számára a település nem jelölt ki további mezõgazdasági 
üzemi területeket, lehetséges állattartó telephelyeket, mert a jelenlegi meglévõ területnagyságon túl további fejlesztés 
megjelenése nem kívánatos a település környezetében.  
A települések közigazgatási határán belül található nagy kiterjedésû erdõterületek és a kisebb erdõsávok magán és 
állami tulajdonban vannak. Mindenképpen fontos ezen erdõterületek megõrzése és fenntartása tájesztétikai és ökológiai
szempontból egyaránt. A különbözõ területi fejlesztések mellett megjelöltük azokat a fõ közlekedési útvonalakat – majda-
ni gyorsforgalmi utat, állami mellékutakat és településközi ill. mezõgazdasági utakat – és vízfolyásokat melyek mellé védõ-
fasort kell a jövõben telepíteni. A védõfasorok nyáron jó szolgálatot tesznek a szélerózió elleni védelembe a szántóföl-
deken, télen pedig a hófúvás ellen jelentenek védelmet. Emellett jelentõs tájesztétikai értéket képviselnek.
A zöldterületi rendszer fejlesztése
A zöldfelületi rendszer minõségi és mennyiségi fejlesztése egyaránt hozzájárul a települési környezet kedvezõbbé és 
vonzóbbá tételéhez. 
A községekben jelenleg több helyen található szépen kiépített közpark, zöldterület melyek ápolt, gondozott zöldterületek.  
A legnagyobb összefüggõ települési zöldterület Veszprémvarsányban a Kossuth és a Rákóczi utca keresztezõdésében 
található. Megtervezett zöldterületi rendezéssel, rendszeres karbantartással alkalmassá tehetõ játszótér, települési kö-
zösségi tér, a katolikus templom mögött, közpark befogadására is. Sikátor községben az Ady utcában található II. világ-
háborús emlékmû melletti közpark szép gondozott zöldterületével említésre méltó. A Petõfi utca végén egy összefüggõ 
zöldterület található, mely jelenleg játszótérként funkcionál. Jelentõs de nem gondozott, ligetes területe a temetõ elõtti 
teresedés. A jövõben a településközpontokban mindenképen szükség lenne egy közterület-rendezési terv készítésére, 
mely a közlekedési területek és a zöldterületek összhangját megteremtené.
E mellett azonban mindenképpen szükség van a rendezési tervben jelölt helyeken is a megfelelõ minõségû közparkok, 
települési zöldterületek kialakítására is, melyekre a települések lakossága körében is igény mutatkozott. Veszprémvar-
sány legjelentõsebb zöldfelületi fejlesztése az új sport pálya kialakulásával jöhet létre. Ezen kívül az utcaképeket rendkí-
vül pozitívan befolyásolják néhány utcában az utakat kísérõ fasorok. Fontos lenne, hogy minden új utca kialakításánál 
gondot fordítsanak megfelelõ út menti fasorok telepítésére is. A tervezett és meglévõ közparkok kialakításakor a növény-
telepítéseket csak gondos elõkészítõ munka után szabad elvégezni. 
A fejlesztési területeteken az eddigi mezõgazdasági – szántó, rét és kert mûvelési ágú - funkciót kisebb részbeni, keres-
kedelmi gazdasági, illetve lakó funkció váltja fel. Az új terület-felhasználási funkciók miatt felvetõdik az itt megvalósuló 
létesítmények megfelelõ környezetbe illesztésének, illetve a közlekedési területekrõl való látványvédelmének követelmé-
nye. 
Ennek a követelménynek a kielégítése céljából a tervezési területen belül a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumen-
táció  szabályozási tervlapjain jelölt helyeken védõfasor, védõerdõ és telken belüli védõfásítás telepítését írtuk elõ és 
több helyen kialakítandó zöldterületeket felületeket jelöltünk ki. 
A szerkezeti tervlapon jelöltük a látványvédelem irányait, illetve a javasolt panoráma kilátó helyét a 82-es út mellett. 
Veszprémvarsányban a víztározó feletti magasponton kilátó kiépítése javasolt a jó megközelítés  lehetõségével.
Fasorok esetében a következõ fafajok telepítését javasoljuk: a területen honos tölgy, korai juhar, kislevelû és/vagy nagy-
levelû hárs, vadgesztenye, gyertyán. Fûz és nyárfa alkalmazását a fasorok esetében azok rövid élettartama miatt kerülni 
kell. Fasorként nem telepíthetõek tájidegen tûlevelû fafajok illetve a termésükkel vagy virágukkal erõsen szennyezõ 
fafajok pl: nyírfa, gyümölcsfa, japán akác stb.
A közparkok, egybefüggõ nagyobb zöldterületek kialakításánál a tájra jellemzõ növénytársulások jellegzetes fajai közül 
a honos vagy meghonosodott, tájba illõ fajokat kell alkalmazni. Elõtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták telepítését és 
kerülni kell a tájidegen, rabszolganövények alkalmazását. Javasolt fák: tölgy, kõris, vérszilva, hárs, gesztenye, szil és 
juhar, lisztes berkenye, déli berkenye, fehéreper, dió illetve a vízpartok közelében fûz. 
Tûlevelû fafajok (boróka, fekete fenyõ, erdei fenyõ, görög jegenyefenyõ, szurkos fenyõ) alkalmazása csak a közparkok-
ban engedhetõ meg. 
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Az összefüggõ zöldterületek és a telken belüli védõfásítás kialakításakor mindenkor háromszintû (fa, cserje, gyep) nö-
vényzettelepítés javasolt. Cserjék közül az alábbi fajok alkalmazása javasolt: galagonya, vadrózsa, fagyal, pukkanó 
dudafürt, gyalogakác, sóskaborbolya, fehérsom, húsos som, mogyoró.

2. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT

2.1. Levegõtisztaság-védelem
A település területén és környékén a levegõ tisztaságát  ipari eredetû háttérszennyezés nem befolyásolja. Távlati célként
a levegõminõség javítását jelöljük meg. A levegõt szennyezõ pont- és diffúz források káros hatásait meg kell szüntetni, a 
lakossági légszennyezést mérsékelni kell. Határértéket meghaladó emisszióforrás jelenleg nincs a település területén 
belül, létesítése és üzemeltetése a jövõben sem engedhetõ meg. A tervezett funkciók megvalósítása során a módosított 
21/2001 (II.14.) kormányrendelet elõírásait be kell tartani.
A tervezett gazdasági területek szennyezõanyag kibocsátását a létesítés elõtt a környezetvédelmi hatósággal egyeztetve 
kell maximálni. 

2.2. Zaj és rezgésvédelem
A településen jelenleg nincs üzemi tevékenységbõl származó káros zajterhelés. A kialakításra kerülõ létesítményekre 
vonatkozó zajterhelési határértékek megállapításánál a zaj és rezgésvédelemrõl szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rende-
letben foglaltak irányadóak. A zajkibocsátási határérték megállapításánál e rendeletben meghatározott határértéket 
javasoljuk figyelembe venni. 
Zajterhelési szempontból a településen a közlekedési zaj sem okoz problémát. A település mellett elhaladó 10-es út a 
lakott területektõl távol esik, az itt keletkezõ jelentõs zaj és rezgésterhelés nem érinti a lakott vagy egyéb szempontból 
érzékeny területeket.
A 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendeletben foglaltak szerint az országos fõközlekedési, gyûjtõ- és lakó utak mellett az új 
tervezésû és megváltozott területfelhasználású területeken a megengedett zajhatárértékek az alábbiak:

Sorszám Zajtól védendõ területek

Határértékek (LTH) az LAMkö megítélési szintre

Üdülõ-, lakóépüle-
tek és közintézmé-
nyek közúti forga-
lomtól elzárt terü-
leteken, pihenésre
kijelölt közterüle-
teken

Kiszolgáló út, 
átmenõ forgalom 
nélküli út mentén

Gyûjtõút, össze-
kötõút, bekötõút, 
egyéb közút, 
vasúti mellékvo-
nal és pályaud-
vara, repülõtér, 
helikopter állo-
más mentén

Autópály, autóút, I 
és II rendû fõút, 
autóbusz pálya-
udvar, vasúti fõvo-
nal és pályaudva-
ra, repülõtér, és 
helikopter állomás 
mentén

nappal
6-22 ó

éjjel
22-6 ó

nappal
6-22 ó

éjjel
22-6 ó

nappal
6-22 ó

éjjel
22-6 ó

nappal
6-22 ó

éjjel
22-6 ó

1. Üdülõterület, gyógyhely, 
egészségügyi terület, védett 
természeti terület

45 35 50 40 55 45 60 50

2. LAKÓTERÜLET 
(KISVÁROSIAS, 
KERTVÁROSIAS, 
FALUSIAS, TELEPSZERÛ 
BEÉPÍTÉSÛ)

50 40 55 45 60 50 65 55

3. Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésû), vegyes terület

55 45 60 50 65 55 65 55

4. Gazdasági terület és különle-
ges terület

60 50 65 55 65 55 65 55



Tér-Háló Építésziroda Veszprémvarsány Településrendezési terv 2004 9024 Gyõr, Babits M. u 17/A

85
www.ter-halo.hu

Zajvédelmi szempontból, területi funkció szerint a fenti táblázat szerinti övezetekre javasoljuk osztani a település terüle-
tét. A szigorúbb határértékek a sport, szabadidõs-rekreációs, idegenforgalmi és üdülési tevékenységek céljára fenntar-
tott területeken alkalmazandóak. 

2.3. Vízminõség- és talajvédelem
A településeken közvetlenül élõvízfolyás nem halad keresztül. A kistáj területén futó patakok felsõ szakaszain nem éri 
olyan szennyezõdés a vizeiket, melyek károsan befolyásolnák a vízminõséget. A befogadó Dunához közelítve azonban a
patakok vízminõsége az útba esõ nagyobb településeken áthaladva jelentõsen leromlik.
A felszín alatti vizek minõségérõl nem állnak rendelkezésre adatok. A bakonyi karsztvíz kitermelés megszûnése óta 
(2000) a karsztvíz szint jelentõsen megemelkedett. A karsztvíz szintjének emelkedése várhatóan Veszprémvarsány, Siká-
tor esetében nem okoz gondokat, de a talaj vízháztartásában jelentõs változásokat eredményezhet.
A csatornahálózat kiépülésével a településen megszûnt az egyedi szikkasztók által okozott talaj és felszín alatti vizek 
szennyezõdése és hosszútávon a víz- és talajminõség javulása várható a településen.
A tervezési területen az új fejlesztések csak a teljes közmûvesítettség kiépítésével valósulhatnak meg, így a felszíni és 
felszín alatti vizek jövõbeni védelme biztosított.
A talajok minõsége és kémhatása a településen változatos. Kémhatás tekintetében a közigazgatási terület nyugati része 
gyengén savanyú, keleti része pedig karbonátos. A területen szántók vegyes minõségi osztályúak, a közigazgatás terület
É-NY-i részén SZ-1-3 minõségûek, a D-K-i, K-i területeken átlagosan az  SZ-5-6 minõségi osztályba sorolhatók, mely 
gyenge termõképességet jelent. A szõlõ és gyümölcsös mûvelésû területek szintén közepes 2-4 minõségi kategóriába 
sorolhatóak. 
Talajerózió tekintetében a szántóterületek 40%-a erõsen erózióveszélyes terület. Ez nagyobb részben a domborzati 
adottságokból eredõ csapadékerózió és kisebb részben a szélerózió következménye. Az eróziós által veszélyeztetett 
részeken (Öregszõlõ-hegy, Ebédlátó) mûvelési mód, esetleg mûvelési ág változtatással (szántó⇒gyep, gyep⇒erdõ) 
lehet megelõzni a talajpusztulást.
A településen veszélyes anyagot kibocsátó üzem nem található. A településen dögkút nincs, megjelenése a jövõben sem 
engedhetõ meg.
A növénytermesztésben csak megfelelõ ellenõrzéssel és optimális vegyianyag tartalmú mûtrágyákkal folytatható a mes-
terséges talajjavítás. A természetvédelmi területeken és a FHNP védõövezetében vegyszeres növényvédelem, talajjaví-
tás nem engedélyezhetõ. Ösztönözni kell, hogy minél nagyobb területen terjedjen el az un. biogazdálkodás, mivel az így 
termesztett növények piacképesebbek, s egyúttal a környezetterhelés is csökken. 
A hiányzó helyeken a fásítás pótlása, védõerdõsávok telepítése megfelelõen csökkenti a széleróziós, deflációs hatáso-
kat.

2.4. Klíma
A településen a megvalósítandó fejlesztések várhatóan a klímában nem okoznak érzékelhetõ változást.

2.5. Élõvilág
A tervezett külterületi fejlesztések a terület élõvilágára –tekintettel az eddigi mezõgazdasági felhasználásra- minimális 
hatással vannak. Elsõsorban a tervezett lakóterület, valamint az új vonalas létesítmények szûkítik a vadak életterét illetve 
akadályozzák mozgásukat. A tervezett közlekedési létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy a különbözõ nagyságren-
dû állatok számára a szabad mozgás továbbra is biztosított legyen az egyes élõhelyek között (vadátjáró stb.)
A településen – védõfasorok, fásítások telepítésének elõírásával - egy zöldbe ágyazott, tájba illesztett települési környe-
zet kialakítása a cél, amelyben az élõvilág többi szereplõje számára is megfelelõ élettér marad. 

2.6. Táj és természetvédelem
A község különlegesen szép táji környezetét meg kell õrizni. Elsõrendû feladat a meglévõ természeti értékek ill. erdõterü-
letek, különösen a Bakony erdõterületeinek védelme, melyek a Balatonfelvidéki Nemzeti Park védõzónájához tartoznak. 
Növénytársulások szerint az alacsonyabb helyeken a cseres tölgyesek, magasabb helyeken a gyertyános-kocsánytalan 
tölgyesek képeznek zonális társulásokat. Jellemzõek a dolomit és mészkõ gyepek, valamint a karsztbokor erdõk, illetve a 
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karszttölgyesek. A táj õshonos fajainak sokszínûségét fenn kell tartani, kerülni kell az itt idegen színt képviselõ fenyõk 
telepítését.
Javasoljuk az egyedi természeti értékek (Káldy-kút) helyi természeti védelembe vonását, amely a Természetvédelmi tör-
vény (1996. évi LIII. Tv.) alapján önkormányzati rendelet útján lehetséges. 
Fokozottan fontos a megmaradt rét területek, a vízfolyások és vízmosások illetve azok mentén a rétek, ligetes erdõk meg-
õrzése. Tájvédelmi szempontból a meglévõ erdõk, vízfolyások döntõ fontosságúak a táj karakterisztikájának megõrzése 
szempontjából. A tájfejlesztés feladata a hiányzó helyeken a fásítás pótlása és erdõk telepítése. 
A növényzettelepítésnél a zöldterületalakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni, így:
• a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése fontos
• a kerülendõ a merev fasorok alkalmazása, az utak mentén elhelyezendõ növényzet megjelenését csoportos telepí-

téssel kell lágyítani
• háromszintû növényzettelepítés javasolt (fa, bokor, gyep)
Mivel a település területe élõvizekben bõvelkedik és közel van a Bakony védett területeihez a fejlesztések során fokozott 
gondot kell fordítani a környezetvédelmi szempontokra. A gazdasági jellegû fejlesztéseknél csak tiszta technológiák 
telepítése kívánatos. 
A tervezett fejlesztések a lehetõ legkisebb környezetterheléssel valósítandóak meg. A maximális zaj- és 
levegõszennyezettségi határértékeket a hatályos jogszabályok alapján, a helyi építési szabályzatban is rögzíteni szük-
séges. A megfelelõ védõterületek, védõzöld-sávok kialakításáról gondoskodni kell.
Helyi védelemre javasolt természeti érték a településen nincs.

2.7. Mûvi értékvédelem
Az Országos Mûemlék Jegyzékben szereplõ védett mûemlékek:

Veszprémvarsány:
Római katolikus templom: Hrsz: 285, Kossuth Lajos utca. A kéttornyú, háromhajós római katolikus templom a középkori 
helyén 1774-ben épült, majd 1888-ban részben átalakították. Szószéke rokokó, az 1770-es évekbõl, a fõoltára copf a 
XVIII. század végérõl. Legutolsó jelentõs restaurálása 1955-ben volt.
Ezen mûemlékileg védett objektum mûemléki környezetébe az alábbi hrsz.-ok tartoznak: 156, 159, 160, 163, 164, 250, 
251, 290, 293/2, 295, 296/2, 297/1.

Sikátor:
Római katolikus templom, barokk stílusban, épült a 18. században, azóta átalakítva. Berendezés: rokokó fõoltár, 1760 
körüli.
Ezen mûemlékileg védett objektum mûemléki környezetébe az alábbi hrsz.-ok tartoznak: 3., 4., 967-970., 975., 1518-
1523., 1710-1714., 1788-1794. Hrsz.

Helyi védelem alatt állnak az alábbi objektumok: 
Veszprémvarsány:

§ Temetõkereszt Jézussal, 1993, hrsz.:5.
§ Millenniumi kereszt, 2000, hrsz.:5.
§ Kopjafa, 1996, hrsz.:5.
§ Kõkereszt Jézussal, 1904, felújítva: 1996, Katolikus templom elõtt.
§ Máriaszobor, Katolikus templom mellett
§ I. és II. világháborús emlékmû, márvány, Kossuth Lajos u. 39.sz elõtt
Egyéb épületek:
Evangélikus templom, 1820., Kossuth utca 30., Hrsz:131.

Sikátor:

Keresztek, emlékmûvek:
• Kõkereszt a vecsenypusztai major területén, hrsz.:8606/2.
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• Millenniumi fakereszt, 2000, hrsz.: 261/2.
• Világháborús kõmárványemlékmû, hrsz.:101.
• Kõkereszt a temetõben Jézussal és az imádkozó Máriával. Hrsz.:258.
Épületek:

• Kossuth utca 29., hrsz.:246.
• Kossuth utca 37., hrsz.:250.
Evangélikus templom, 1896. Hrsz:30, Kossuth Lajos u. 14.
Magtár, Kossuth utca hrsz.:268
Talpas kettõs  góré, Kossuth utca 41.

Helyi védelemre javasolt mûvi értékek:
Veszprémvarsány:

Lakóépületek:
§ Rákóczi Ferenc u. 102., hrsz.:627.
§ Kossuth Lajos utca 51., hrsz.:295.
§ Kossuth Lajos utca 48., hrsz.:156.
§ Kossuth Lajos utca 45., hrsz.:298.
§ Kossuth Lajos utca 41., hrsz.:148.
§ Kossuth Lajos utca 36., hrsz.:140.
§ Rákóczi utca 14., hrsz.:547.
§ Jókai utca 9., hrsz.: 237.
§ Borospince-présház, Szõlõ utca, hrsz.:888.
§ Borospince-présház, Szõlõ utca, hrsz.:885.
§ Borospince-présház, Szõlõ utca, hrsz.:851.

Sikátor:
Épületek:

• Kossuth utca 35., hrsz.:249.
• Kossuth utca 10., hrsz.:34.
• Ady utca 27., hrsz.:120.
• Petõfi utca 13., hrsz.:81.
• Rákóczi utca 9., hrsz.: 150.
• Rákóczi utca 25., hrsz.:172/1.

A helyi védelem alatt álló épületeket meg kell õrizni eredeti formájukban, meg kell tartani a tetõidomot, nyílásrendszert, 
részletképzéseket, homlokzati tagolásokat, anyag és színhasználatot.
A védelem alatt álló építmények belsõ átalakítása során szintén meg kell õrizni az épületbelsõt eredeti formájában, - ha 
dokumentumokkal tervekkel lehet igazolni az építéskori állapotot - meg kell tartani a részletképzéseket, anyag és szín-
használatot stb. 

Az ismert és feltételezett régészeti lelõhelyek a településen a TH-03-02-15/V munkaszámú tervdokumentáció szabályo-
zási tervlapjain régészeti lelõhely határa jellel határolt területek.
Régészeti lelõhelyek:
Veszprémvarsány:
1. lelõhely. Római katolikus templom. (MRT 79/1. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Kora újkori csontvázas temetõ, középkori templom.
Helyrajzi szám(ok): 258, 159, 160, 163, 164, 298, 297/1, 296/2, 295, 293/2, 290.
2. lelõhely. Kisgyûrû. (MRT 79/2. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, római kor.
Helyrajzi szám(ok): 050.
3. lelõhely. Téglagyár. (MRT 79/3. és 79/5. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Telep, õskor. Felszíni telepnyom, római kor, középkor.
Helyrajzi szám(ok): 068/21-26, 068/4, 069/2-4, 069/2-6.
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4. lelõhely. Céhegyi-dûlõ. (MRT 79/4. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, õskor.
Helyrajzi szám(ok): 078/1.
5. lelõhely. Kisgyûrû II. 
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, római kor.
Helyrajzi szám(ok): 050.
6. lelõhely. Pusztahegy. (MRT 79/6. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, középkor.
Helyrajzi szám(ok): 085, 086.
7. lelõhely. Dobzós-völgy. (MRT 79/7. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Bizonytalan jellegû leletek, ismeretlen kor (õskor? római kor?).
Helyrajzi szám(ok): 094/11.
8. lelõhely. Újmajor. (MRT 79/8. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, római kor.
Helyrajzi szám(ok): 0141/1-2, 0136, 0137/3, 0139/7, 10.
9. lelõhely. Keresztúr. (MRT 79/9. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Település és templom, középkor.
Helyrajzi szám(ok): 0105/1-2, 0100/2.
10. lelõhely. Hamarászó.
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, középkor, kora újkor.
Leírás: A lelõhely a községtõl nyugatra egy ovális alakú domb keleti lejtõjén helyezkedik el. A lelõhely kiterjedését nem 
sikerült megállapítani. (5-6. ábra)
Helyrajzi szám(ok): 017.
11. lelõhely. Laposi-dûlõ.
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, középkor, kora újkor.
Helyrajzi szám(ok): 1401/1-1403/4.

Sikátor:

1. lelõhely. Öreghegy. (MRT 69/2. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Csontvázas sír, õskor. 
Helyrajzi szám(ok): 051/15-21, 052/1-10, 054/14-17.
2. lelõhely. Öregszõlõk alja. (MRT 69/3. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, õskor. 
Helyrajzi számok: 058/9-13.
3. lelõhely. Papcser. (MRT 69/4. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Õskori felszíni telepnyom és halomsír. 
Helyrajzi számok: 068/2.
4. lelõhely. Fazekas. (MRT 69/5. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, római kor. 
Helyrajzi számok: 058/13-14, 036/18.
5. lelõhely. Hosszúpáskom. (MRT 69/6. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Felszíni telepnyom, római kor. Bizonytalan jellegû leletek, õskor, római kor.
Helyrajzi számok: 068/2.
6. lelõhely. Pusztaszentegyház-Sághalom. (MRT 69/7. lelõhely)
Régészeti jelenségek: Település, templom és csontvázas temetõ középkor. 
Helyrajzi számok: 039/7-11, 037/3-4, 041/2-5.
7. lelõhely. Homokbánya
Régészeti jelenségek: Hamvasztásos temetõ, római kor.
Helyrajzi számok: 066/1, 4.
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2.8. Hulladékkezelés
A kommunális hulladék elszállítását a településeken szervezetten végzi az gyõri KOMSZOL Kft.. Hosszabb távon megol-
dandó a szelektív hulladékgyûjtés is. A hulladék elhelyezése gyõri hulladéklerakóban történik.
Dögtér és kijelölt törmeléklerakó nincs a településeken. A településeken az erdõszéleken több illegális szemétlerakó 
található. Ezek többsége az utak, vízmosások mentén található. A területük nem gondozott, a hulladék ártalommentes 
lerakása nincs megoldva. A szemétlerakókat fel kell számolni, az itt felgyülemlett környezetszennyezõ anyagokat el kell 
távolítani.
A lakossági veszélyes hulladék szállítása jelenleg nem megoldott. Az átmeneti tárolás fejlettebb formáját jelentené hulla-
dékudvar létrehozása a községben, ahol a szelektív és zárt tárolást meg lehet oldani. 
A jelenleg éves rendszerességgel van szervezett lomtalanítás, ez az esetlegesen bõvülõ igények esetén évi több alka-
lomra bõvíthetõ.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
A települések közúti kapcsolatát a 82-es számú állami fõközlekedési út jelenti. Sikátor a 82-es számú fõútra Veszprém-
varsány közigazgatási területén csatlakozik a 82114-es számú állami mellékúttal, amely csomópont jelenleg a község 
egyetlen kijáratát jelenti. A 82-es út Gyõr és Veszprém felé jelent közvetlen kapcsolatot a településeknek.
Vasúti kapcsolatot a Gyõr-Veszprém és a Pápa-Kisbér-Tatabánya vasútvonal ad a településnek, melynek a település 
belterületének északi végén van állomása.
Az autóbusszal történõ tömegközlekedést illetõen Gyõr és Zirc-Veszprém, illetve Kisbér felé közlekedik közvetlen buszjá-
rat a településrõl. 
Ezen kívül jelenleg több turista útvonal is átszeli a település kül- és belterületét, melyek a Bakonyba és a szomszédos 
települések felé vezetnek.

3.1. A közúti közlekedés fejlesztése
Belterület:
Veszprémvarsányt északnyugat – délkelet tengelyirányában „kettémetszi” a 82. számú fõút meglévõ nyomvonala. A fõút 
átkelési belterületi szakasza egyben a település közlekedésének fõ utcája. Erre a fõközlekedési tengelyre kapcsolódnak 
az önkormányzati utak, illetve az útmenti ingatlanokat kiszolgáló kapubehajtók. A meglévõ önkormányzati útcsatlakozá-
sok nagy általánosságban biztonságos közlekedési feltételeket biztosítanak a település polgárainak. 
A tervkészítés során külön vizsgálat alá kellett vonni a 82114 számú állami közút sikátori csomóponti kapcsolatát, valamint
a település központ Kossuth utcai csatlakoztatását. Veszprémvarsány közlekedés-szerkezetének módosítása, korszerûsí-
tése kapcsán felmerült az a gondolat, hogy a sikátori útcsatlakozás helyét meg kellene változtatni. Ma ez a csomóponti 
csatlakozás a fõút 43.020 km szelvényében az Ady Endre utca kikötése. A fõút ezen szelvényszáma már egy jelentõs 
szintkülönbséget áthidaló „meredekség” közepén található. Az útban meglévõ magassági egyenetlenség miatt minden-
irányú forduló (kanyarodó) mozgás balesetveszélyes. Az útcsatlakozás kedvezõtlen pozícióján túl, kedvezõtlen az Ady 
Endre utca meglévõ szûk szabályozási szélessége, amit a beépítettség miatt bõvíteni nem lehet. A tervjavaslat a 82114 
számú közút korrekcióját irányozta elõ. A korrekciós nyomvonalat 16,00 m-es szabályozási szélességgel 110,00 m-rel a 
dombtetõ felé mozdítva javasolja rögzíteni a szabályozási terv. Az újonnan javasolt fõúti csatlakozás egybe esik a telepü-
lés központ Kossuth és Könyves Kálmán utcák ellentétes oldali csomóponti kapcsolódásával. 
A sikátori útcsatlakozás korrekciójával együtt vizsgálat alá kellett vonni az új csomóponti csatlakozás meglévõ állapotát. A 
83. számú fõút magassági vonalvezetésében meglévõ domború lekerekítés magas pontjának közelében található közle-
kedési térképzés, autóbuszmegállóval, parkoló területekkel, a közlekedési irányok szétválasztásával elsõ ránézésre 
korszerûsítésre szorul. Ez fokozottan igaz lehet a sikátori irány új bekötése miatt. 
A tervezési folyamat közben, a terepadottságok figyelembevételével megvizsgáltuk a helyszínt egy új korszerûsített cso-
mópont kialakításának reményében. A vizsgálat eredménye, hogy egy ideális településközponti, forgalomcsillapított 
esztétikus körforgalmú csomópontot ebben az építési környezetben szabványosan nem lehet telepíteni. Más csomóponti 
forma kialakítása szintén a helyi igények és adottságok miatt ellehetetlenült. A vizsgálatunk szerint a közlekedési térkép-
zés forgalomáramlási viszonyait a csomópont délnyugati oldalán változatlanul kell hagyni. A megszokott, kialakult forga-
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lomtechnikai szabályozás minden közlekedési igényt ki tud elégíteni. Ez a bizonyos változatlanság nem azt jelenti, hogy 
nincs építési feladat, hiszen a csomópont és a közlekedési tér részleteinek átépítésében sok lehetõség rejlik, hogy a 
központ megjelenése esztétikusabb legyen. 
A fõút ellentétes oldalán a sikátori új útcsatlakozás csomóponti kialakítása hasonlatos lesz a meglévõ csomóponti oldal 
szabályozásával. Itt is nagyon fontos a forgalmi irányok szétválasztása egy zöld középsziget körüljárásával. Az új terve-
zett csomóponti szabályozás jól járható, átlátható, közlekedési fõ irányai biztonságosan kialakíthatók. Az új tervezett 
csomópontépítéssel együtt meg kell oldani a csomópontból nyíló 7-es számú ingatlan kapubejárójának kiváltását is. Az 
ingatlan bejárat új helyét a temetõ kerítés mellé javasoljuk áthelyezni.
Külterület:
Közlekedési szempontból a legfontosabb regionális és egyben helyi érdekû útfejlesztés a 82-es fõút tervezett  új nyom-
vonalának kialakítása a település nyugati határában. A 82. számú fõút a jelenlegi nyomvonalán és kialakítási színvona-
lán a mai és a jövõbeli igényeket már nem képes kielégíteni. A Gyõr-Veszprém közti regionális kapcsolat biztosítására 
szükséges a 82-es út nyomvonal korrekciójára, a települések elkerülõ szakaszainak megépítésére, amely a bakonyi 
magas pontok  gyors  és gazdaságos átkelését biztosítja. 
Az érintett útszakaszra 2003-ban az GY-M-S-M Területrendezési Tervének egyeztetési anyagában szerepel tanulmány-
terv, amely alapján a javasolt nyomvonal Veszprémvarsányt nyugatról kerüli el, a 8218-es Pápa-Tatabánya tengely 
csomópontján keresztülhaladva lép be a település közigazgatási területére. A tervezett új nyomvonal Románd felõl érke-
zik a településre, és a községet nyugatról megkerülve Bakonyszentlászló irányában hagyja el a települést. 
A terveken nyomvonalat és a tervezett csomópontot is szerepeltettük, azonban ezek az útvonalak jelenleg is még csak 
irányadó jellegûnek tekinthetõk.
A másik nagyobb horderejû tervezett út a 88-as számú Pápa-Kisbér-Tatabánya közlekedési tengely új nyomvonalának 
kialakítása, mely Veszprémvarsány és Sikátort északról kerüli. A tervezett új nyomvonal a jelenlegi vasúti állomás után 
hagyja el az eredeti nyomvonalat és a szántó területeken déli irányban haladva a település beépített területei után rátér 
a 82-es új tervezett nyomvonalára és ezen halad tovább. Bakonygyirót magasságában a 88-as út  nyugati irányba for-
dul. A 88-as és a 82-es nyomvonalak tervezett csomópontba különszintû. Az út és a csomópont kiépítésének idõtávlata 
még bizonytalan, nem meghatározható.
Tervezett településközi utak a Veszprémvarsányban:
• A részben meglévõ nyomvonalú, de nem kiépített útvonal a település nyugati részén a Gábor Áron és a Zrínyi Miklós

utca csomópontjából kiinduló Bakonyszentlászló és Bakonygyirót felé vezetõ út. 
• A Lázi irányába vezetõ 82218-as számú útra történõ közvetlen kikötés a Kossuth utcával párhuzamosan, a keleti 

oldalon.
Tervezett településközi utak Sikátorban:
• A részben meglévõ nyomvonalú, de nem kiépített útvonal a település északi részén  Lázi felé a Kossuth utca folyta-

tásában, a Vecseny-pusztai út folytatása Bakonybánk irányában. 
• A Rédére vezetõ meglévõ jól kiépítet út folytatása a Vörös-völgyben.

3.2. A vasúti közlekedés fejlesztése
A vasúti közlekedés fejlesztése tekintetében - a térség fejlõdése érdekében – a Veszprémvarsányt érintõ Gyõr-Veszprém
vasútvonal korszerûsítése elengedhetetlen. A mellékhálózati fejlesztésben sem a Gyõr-Veszprém, sem a Pápa-Kisbér-
Tatabánya vonal nem szerepel.
A jelenlegi vasúti nyomvonalak területe a jövõben is közlekedési terület marad, nyomvonal áthelyezésrõl nincs  konkrét 
információ. Mindkét vonal esetében a teherszállítás a nagyobb mértékû, a személyszállítás szerepét, a gyorsabb, rugal-
masabb közúti autóbusz forgalom veszi át. A község és a vasútállomás kapcsolata jó, zavaró hatása nem jelentkezi sem a 
zajterhelés sem a közlekedést befolyásoló szintbeni keresztezõdés miatt.  A tervezett  gazdasági területfejlesztés szerve-
sen tud kapcsolódni a vasúti közlekedési csomóponthoz. A meglévõ iparvágányok melletti területek felhasználása szin-
tén gazdasági célokra lehetséges.

3.3. Az autóbusz közlekedés fejlesztése
A tömegközlekedés jelenleg a lakossági vélemények alapján nem mondható kielégítõnek a településeken. A mennyiségi 
és minõségi igényeket nem elégíti ki a jelenlegi szolgáltatási színvonal és a napi járatszám. Minõségi és mennyiségi 
javulás azonban csak hosszú távon várható, ezt a jelenlegi mûszaki körülmények nem teszik lehetõvé. A Gyõr és Vesz-
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prém irányában történõ járatsûrítés elengedhetetlen a csúcsidõszakokban. A Sikátor-Gyõr viszonylatban a napi  10 járat
pár megfelelõ  a veszprémvarsányi  megállást is tekintve.
A lakóterületi fejlesztések megvalósulásával az újonnan kiépített lakóterületeken vagy a jelenlegi tömegközlekedési 
nyomvonalon is szükségessé válhat új buszmegállók létesítésére. Az autóbusz várók kiépítése, fedett kialakítása megol-
dandó feladat mindkét településen ,a buszöblök megépítésével.

3.4. A kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztése
Veszprémvarsány és Sikátor sem rendelkezik kiépített kerékpárúttal vagy kerékpáros nyomvonallal sem a település belte-
rületén, sem a külterületén. 
A megyei településrendezési tervekben szereplõ tervezett -  az UVATERV által készített országos tanulmány - a 8217-es 
számú mellékút jelenlegi nyomvonala mellett irányoz elõ regionális jelentõségû kerékpárutat Bakonyszentlászló irányá-
ban. 
A gyalogos forgalom számára külön nem jelöltünk gyalogutat ill. gyalogos nyomvonalat a rendezési tervben. A meglévõ 
településszerkezet és a tervezett fejlesztések  nem indukálják a kialakítandó beépítésre szánt területek  intenzív gyalo-
goskapcsolatát. A hosszú elnyúló települési fõutcára merõlegesen felfûzött lakóterületek távolsága nem nagy a központi 
területhez képest. A településterületén belül a meglévõ utcákban is mindenhol minimálisan egyoldali 1,5 m széles járda 
kiépítendõ, az útkeresztezõdésekben a megfelelõ átvezetésekkel, melyek az akadálymentes közlekedés igényeit is ki-
elégítik.

3.5. Turistautak
A településeket jelenleg turistaút nem érinti. A közigazgatási terület déli és nyugati határán haladó turistaút Bakonyszent-
lászló, Bakonyszentkirály, Vinye, Fenyõfõ felé vezeti a kirándulókat. Veszprémvarsány esetében helyi jellegû jól járható a
bakonygyiróti pincesor felé vezetõ út, illetve Sikátor esetében a Vörös-völgyön keresztül Rédére vezetõ erdei út.

3.6. Forgalomcsillapítás, parkolás fejlesztése
Forgalomcsillapítási eszközök alkalmazását a település fõutcáját alkotó Kossuth utca – 82-es átmenõ déli vége - belépõ 
pontjánál javasolunk sávszûkítés-sávelhúzás formájában. Ezen kívül a település közlekedési központjait alkotó Kossuth 
utca Rákóczi utca találkozását alkotó tér komplett térburkolat-rendezésével együtt optikailag javasoljuk a figyelemfelkeltõ 
burkolatváltások alkalmazását. A település belterületén közterületi parkolót a települési intézmények környezetében, 
elsõsorban a meglévõ közterületeken az adott szabályozási szélességeken belül javasolunk kialakítani, a fent említett 
komplett közterület-rendezéssel, tervezett zöldterület-kialakítással párhuzamosan.  A temetõ és bõvítése mellett tervez-
tünk parkolót. A tervezett magán fejlesztési elképzelések megvalósításakor a parkolási igényeket telken belül kell megol-
dani. Sikátor esetében a viszonylag elenyészõ intézményi hálózat miatt nem jelentõ probléma a parkolás kérdése.

3.7. Egyéb szabályozási kérdések
A kialakult beépítésû területeken csak különösen indokolt esetekben szabályoztuk szélesebbre az utcákat. Reálisabb 
megoldás a jelenlegi közterület-szélességen belül a keresztszelvény a jelenleginél magasabb színvonalon történõ 
kiépítése. A megfelelõ keresztszelvény kialakítása érdekében zártcsatornás csapadékvíz elvezetést kell megvalósítani a 
keskenyebb utcaszakaszokon. A történelmi úthálózat szerkezetet, arányokat elsõsorban a védelemre javasolt település-
részeken feltétlenül meg kell õrizni. 
Az igényes összkép és közterületek kialakítása érdekében a fejlesztési területeken az összes közmûvet föld alatt illetve 
zárt csatornában terveztük, ennek megfelelõen alakítottuk ki az utak mintakeresztszelvényeit.
Ennek megfelelõen az utak kiemelt vagy döntött szegéllyel tervezettek. Amennyiben a felszíni vízelvezetés a területen 
belül valahol mégis nyílt árokkal fog történni, a tervezett szabályozási szélességek ezt is lehetõvé teszik. Az utak mentén 
honos fafajokból álló fasorok telepítendõek.
A külterületi utak szabályozása M 1:10000 léptékben csak elvi jellegû. Ezek szélességét az út menti vízelvezetõ árkok 
helyigénye nagyban befolyásolja, melynek szakaszonkénti meghatározásához a térképi adatok nem elegendõk. A jelen 
terv keretein belül az elérhetõ adatszolgáltatáson alapuló kompromisszumoktól sem mentes szakági terv készítése volt a 
cél.
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4. KÖZMÛVESÍTÉSI JAVASLAT

4.1. Vízellátás
Sikátor: A község kistérségi hálózatról leágazó vezetékrõl kap ellátást. A hálózat a bakonyszentlászlói vízmûtõl kiépített
NA 500-as vezetékrõl ágazik le NA 200-as mérettel Veszprémvarsány felé. Itt magas terepponton tározó medencébe 
csatlakozik.
A veszprémvarsányi hálózatról ágazik le NA 160-as mérettel a község tápvezetéke. A településen kiépült egy körvezeték, 
melyrõl leágazó ágvezetékek biztosítják a távolabbi fogyasztó helyek ellátását. A fejlesztések ellátása új vezetékek kiépí-
tésével biztosítható.
Veszprémvarsány: A település vízellátását a Bakonyszentlászlói vízmûteleprõl induló térségi vezetékrõl leágazó hálózat 
biztosítja. Bakonygyirót mellett húzódó NA 500-as vezetékrõl NA 200-as vezeték ágazik le, mely a 2x400 m3-es és 2x250 
m3-es térszíni tároló medencébe köt. A településen két nyomászónájú hálózat üzemel. A településen  É-i területrészén a 
nyomást a 2x400 m3-es 225,00 mBf-i túlfolyószint medence biztosítja, míg a magasabb terepszintû D-i területek nyomását 
a 2x400 m3-es medencébõl táplálkozó szivattyúval biztosítják. A nyomás egyenletességét a 275,00 mBf-i túlfolyó szintû 
medence biztosítja. A fejlesztési területek vízellátását a magasabb nyomásszintû zónáról kell biztosítani. A fejlesztési 
terület biztonságos ellátása érdekében a körhálózat részére két betáplálás szükséges.
A Kossuth utcai hálózathoz való csatlakozás lakótelken keresztül szolgalom biztosításával oldható.

4.2. Szennyvíz-elvezetés
Sikátor: A község kommunális szennyvizeit gravitációs csatornahálózat gyûjti össze és nyomócsõvel csatlakozik a 
veszprémvarsányi hálózathoz, ahonnan a veszprémvarsányi szennyvíztisztító telepre jut.
A bõvítések tervezése során az átemelõk és a szennyvíztisztító kapacitása felülvizsgálandó.
Veszprémvarsány:
A településen kiépült gravitációs gyûjtõrendszeren üzemel. Az összegyûjtött kommunális szennyvizet a település É-i 
határán épült szennyvíztisztító tisztítja.
A fejlesztési területeken gravitációs gyûjtõ rendszer építendõ ki. A beruházás megkezdése elõtt az átemelõk és a 
szennyvíztisztító kapacitását felül kell vizsgálni és az esetleg szükségessé váló bõvítéseket végre kell hajtani.

4.3. Felszíni vízelvezetés
Sikátor: A település felszíne ÉNY irányban egyenletesen lejt. A részben kiépített nyílt árkos vízelvezetõ rendszert fel kell 
újítani ill. ki kell építeni.
A falu DNY-i részén húzódó csatornát fel kell újítani. Fenntartásához szükséges fenntartó sávot szolgalmi joggal biztosí-
tani kell. Különösen a belterületi szakaszon kell erre nagy hangsúlyt fektetni.
A felszíni vízelvezetõ rendszert részletes geodéziai felmérés alapján meg kell tervezni és a tervek szerint ütemezetten 
kivitelezni. A felszíni vízelvezetés helyszínrajzán az elvezetés elvi irányait rajzoltuk be. A részletes tervezés során a bur-
kolatok és meglévõ közmûvek figyelembe vételével kell a rendszert kialakítani.
Veszprémvarsány:
A településváltozó domborzatú. Jelentõsebb vízfolyás a Bánhegyi patak, ill. kiépített árkok. A belterületen az utak mellett 
részben kiépített földárkok - helyenként burkolattal ellátottak - vannak. Vízelvezetõ képességük nem megfelelõ. A kapu-
bejáróknál kiépített átereszek magassági elhelyezése, átmérõje nem megfelelõ.
A település meredekebb, keskeny utcáinál csészeszelvényû burkolat építendõ hordalék fogóval.
Feltétlenül szükséges összehangolt terv alapján a társulati csatornák és belterületi vízelvezetõ rendszerek felújítása, 
iszapolása, új elvezetõ mûvek részletes geodéziai felmérés alapján történõ megtervezése.
A  kertek között haladó vízfolyások fenntartásához szükséges területeket biztosítani kell, földhivatali bejegyzéseket ren-
dezni kell.

4.4. Gázellátás
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Sikátor: a településnek önálló nyomásszabályozója nincs. A településre Veszprémvarsány felõl érkezik a kö-
zépnyomású vezeték D63 átmérõvel. A településen D40 és D32 átmérõjû vezetékek húzódnak.
A fejlesztések, új telekosztások vonatkozásában egyeztettünk az ÉGÁZ RT Gyõri Mûszaki Kirendeltséggel, a meglévõ 
hálózat nyomvonalát a rendezési terv helyszínrajzán feltüntettük, az ÉGÁZ nyilatkozatát csatoljuk. Az ÉGÁZ - nyilatkozat 
szerint a meglévõ hálózat bõvítésével kell számolni, illetve hurkolással kell biztosítani a gázigényt. A meglévõ hálózat 
nyomvonalát az ÉGÁZ RT, TÉRINFORMATIKAi OSZTÁLY szolgáltatta. A kiépítendõ vezetékek anyaga SDR 11 (S 5) PE 80 
G.A  tervezett vezetékek nyomvonalánál, továbbá a  tervezett utcák szélességénél figyelembe kell venni, hogy a közép-
nyomású gázvezeték biztonsági övezete 4-4 m.

Veszprémvarsány községben a kilencvenes évek közepén épült ki a középnyomású földgázhálózat., a telepü-
lés gázellátása Pápa felõl egy nagyközépnyomású vezetéken keresztül történik. A vezeték Románd felõl érkezik a tele-
pülésre, a nyomásszabályzó a 047/2 hrsz-ú területen van a település északi végén. Innét D 110 mérettel indul dél felé 
mintegy gerincvezetékként a Rákóczi Ferenc utcán, majd fokozatosan kisebb átmérõvel D90,D63, látja el a lakóterülete-
ket. A leágazó utcákban D63, D40 és D32-es vezetékek alkotják gázhálózatot. 

4.5. Villamos energia ellátás
A község és vonzáskörzetének villamos energia ellátása középfeszültségû • 20kV-os • szabadvezetéki hálózatról 
történik. A községet 20/0,4kV-os kommunális transzformátorok látják el.
A szabályozási terv a község déli oldalán fejlesztési terület (lakóterület) létesítését célozta meg. Az új igényeket a meglé-
võ transzformátorok már nem tudják, illetve részben tudják csak kielégíteni, ezért a fejlesztési övezet súlypontjában új 
transzformátor telepítése válik szükségessé.
A belterületre nyugat felõl érkezõ 20kV-os légvezetéket új nyomvonalra kell áthelyezni.
20 kV-os szabadvezeték biztonsági övezete kettõs felfüggesztésnél belterületen a 11/1984 számú IPM rendelet szerint a 
legszélsõ vezetéktõl számítva 2,5 m. Ez sík elrendezésû 20 kV-os kialakítás esetén az oszlop tengelyétõl számítva kb. 
3,25 m-t jelent (ezen értékek pontosítása csak kiviteli terveknél lehetséges).
120kV-os vezeték biztonsági övezete a legszélsõ vezetéktõl számított 13 m.
Azon a részen, ahol a 20 és a 0,4 kV-os szabadvezeték egy nyomvonalon halad, ott közös oszlopsoron kell azokat ve-
zetni.
A 0,4 kV-os hálózatra a telefonvezeték és kábeltévé is felkerülhet, ha az ÉDÁSZ Rt. engedélyezi.
A fejlesztésre szánt területek közvilágítására kompakt fénycsöves lámpatestek betervezése célszerû.
A szabadvezetékes részen az energiaellátási oszlopokra kerülnek a közvilágítási lámpatestek, földkábellel ellátott része-
ken kandeláberes a közvilágítás.

Közepes megvilágítási érték legalább: 4 lux.
Megvilágítás középegyenletessége legalább: 0,2
Megvilágítás határegyenletessége legalább: 0,1
Közepes fénysûrûség értéke legalább: 0,3
Fénysûrûség hosszegyenletessége legalább: 0,4
Lámpatestek káprázási osztálya: K2

Megjegyzés:
A közmûvek egymástól való távolságát az MSZ7487 szabályozza. Villamos szabadvezetékek létesítésérõl az MSZ151 
intézkedik. Kiviteli tervek készítésekor az egyéb szabványok és elõírások betartása is kötelezõ.

5. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
Az INVITEL Rt. a telefonellátás tervezését csak igénybejelentés után kezdi meg. A jelenlegi telefonellátás megfelelõ, a 
fejlesztések a minõségi internetes és nagysebességû adatátvitel (ADSL) irányában kell hogy megtörténjenek. A községi 
internetes felhasználók száma nem jelentõs, így a meglévõ rendszer kapacitása a terv távlatában megfelelõ. A belterület 
nyilvános utcai telefonokkal jelenleg jól ellátott, bár az 500 fõs értékekhez tartozó fülkék száma (Veszprémvarsány:3db, 
Sikátor:1db) alapján a községekben nem indokolt a szolgáltató esetleges készülékcsökkentési programja. Az új lakóterü-
let fejlesztések esetén a lakosság gyarapodása esetén újabb nyilvános fülke telepítése indokolt, az elérhetõségek jobb 
területi elosztása miatt is.
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A telefonvezetékek, kábeltévé nyomvonalvezetése a szabadvezetékes részen, oszlopon tervezett, kivételt képez a 20kV-
os hálózat. A földkábellel ellátott területen a telefon és a kábeltévé a nyomvonalvezetése csak a földben elfogadható, 
oda tervezendõ. A gazdasági területfejlesztésnél a kábeles ellátás tervezett.
A települések területén a vezeték nélküli telefonos ellátás megfelelõ. Meglévõ rádiótelefon(T-Mobile) bázisállomás 
Veszprémvarsány területén van (1248. hrsz). Egyéb adótorony a településen: Köveshegy: 1231/3 hrsz.

Veszprémvarsányban A kábeltelevízós hálózat 1993-ban épült ki a településen. A lakások 27%-ában van be-
kötve. Az üzemeltetõ a gyõri székhelyû Falu-TV Kft.
Sikátoron községi kábeltévé jelenleg nincsen az önkormányzati adatközlés szerint.
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IV. INTÉZKEDÉSI TERV

Az intézkedési terv a rendezési tervvel kapcsolatban felmerült és szükségessé vált feladatok sorát foglalja össze, mely 
feladatok elvégzésérõl a település önkormányzatának kell gondoskodni.

A rendezési terv elfogadása után az alábbi feladatokat kell elvégezni:
Sikátor Veszpv.

- A település közigazgatási területére (kül- és belterület) az 
ÁNTSZ közegészségügyi javaslatai alapján a helyi állattartás-
ra ás állattartó épületekre vonatkozó rendelet elkészítése.

+
Határidõ: folyamatos
Felelõs: jegyzõ

- Az újonnan beépítésre kerülõ egy ha-nál nagyobb terüle-
tekre –azaz az adott teljes fejlesztési területre- a beépítésük 
elõtt az Észak-dunántúli vízügyi Igazgatósággal vízügyi szak-
vélemény elkészíttetése.

+ +

Határidõ: folyamatos
Felelõs: polgármester, építési elõadó

- A település területére különös tekintettel az újonnan beépí-
tésre kerülõ területekre vízrendezési terv készíttetése + + Határidõ: folyamatos

Felelõs: polgármester, építési elõadó
- A helyi védetté nyilvánított objektumokra helyi értékvédelmi 
rendelet kidolgozása. + +

Határidõ: folyamatos
Felelõs: polgármester, építési elõadó,
jegyzõ

- A védõerdõ sávok, a jelölt helyeken az út menti fasorok 
telepítése és a tervezett közparkok és közlekedési zöldterüle-
tek szakszerû kiépítése a TH-03-02-15/V számú tervdoku-
mentáció tervlapjain kijelölt helyeken.

+ +

Határidõ: folyamatos
Felelõs: polgármester, építési elõadó

- A külterületen és a belterületen az eddig a lakosság által 
illegális szemétlerakónak használt területeken a hulladék 
elhelyezésének felszámolása. Az eddig felhalmozott hulladék 
elszállítása és a terület rekultiválása. 
- Hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése

+ +

Határidõ: folyamatos
Felelõs: polgármester, jegyzõ

- Katasztrófavédelmi terv és csapadékvíz elvezetési terv elké-
szíttetése a település teljes belterületére és az újonnan be-
építésre kerülõ területekre

+ +
Határidõ: folyamatos
Felelõs: polgármester, építési elõadó

- Környezetvédelmi program elkészítése + + Határidõ: folyamatos
Felelõs: polgármester, jegyzõ

- Közterület alakítási terv készítése a szabályozási tervlap
szerint + Határidõ: folyamatos

Felelõs: polgármester, jegyzõ
- A sikátori bekötõ út új nyomvonalának tanulmánytervi elké-
szítése + + Határidõ: folyamatos

Felelõs: polgármester, jegyzõ
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• Veszprém megye helytörténeti lexikonja
• Magyarország kistájainak katasztere I., MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, szerk: Dr. Marosi Sándor, Dr. So-

mogyi Sándor Budapest 1990
• A koncepcióban szereplõ adatok, a megjelöltek kivételével a KSH Veszprém Megyei évkönyveibõl (1995-2001.) 

származnak.
• Országos Területrendezési Terv (2003. Évi XXVI. törvény)
• Gyõr-Moson-Sopron-Megye Területrendezési Terve – Egyeztetési anyag - 2003.
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• Gyõr-Moson-Soprom-Megye Mellékúthálózatfejlesztési Program 2001.
• Veszprém Megye Területrendezési Terve 2002.
• Pannonhalma-Sokoró Kistérség Komplex Térségfejlesztési Koncepciója 1999.


